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Test 

Test99

http://www.training.cogmed.com/


EF: de sleutel tot succes?!

Sonuga-Barke et al., 2013

Informant: ouders, hulpverleners, …



EF: de sleutel tot succes?!

Sonuga-Barke et al., 2013

Informant: leerkrachten, …



EF: de sleutel tot succes?!

Chacko et al., 2013

Slechts 1/3 kinderen 

met ADHD heeft een 

EF-probleem

EF-trainingen zijn 

onvoldoende 

selectief

“Use it or lose it”,   

de context creëert 

leerkansen



Diamond et al., 2012
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EF & opvoedingsfiguren: bewijs?

Rhoades et al., 2011; Vandenbroucke et al., 2015

Distale factoren Proximale factorenvs

Lage opleiding

Laag inkomen

Eén-oudergezinnen

Psychopathologie

Risicogedrag tijdens 

zwangerschap

…



Rhoades et al., 2011

Distale factoren



EF & opvoedingsfiguren: bewijs

• EFs worden bevorderd wanneer ouders warm en 

responsief zijn, en hun kinderen monitoren en voldoende 

autonomie geven

• EF-ontwikkeling wordt geremd wanneer ouders negatieve 

controle uitoefenen, inconsistent straffen en/of wangedrag 

negeren

Bernier et al., 2010; Rhoades et al., 2011; Roskam et al., 2014



EF & opvoedingsfiguren: mechanisme

• Hechting

Warm en responsief 

opvoedingsgedrag

Veilige hechting

Exploratie

Gehechtheids-

gedrag

Bedreiging

Blair et al., 2011; Bernier et al., 2012 
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EF & opvoedingsfiguren: mechanisme

• Hechting

Gebrek aan 

responsiviteit

Onveilige hechting

Exploratie

Gehechtheids-

gedrag

Bedreiging

Blair et al., 2011; Bernier et al., 2012 



EF & opvoedingsfiguren: bewijs

• Klasniveau

• Individueel niveau

Nabijheid

Bv. als dit kind 

verdrietig is zal het 

troost bij mij zoeken

Cadima et al., 2015

Emotionele steun Klasorganisatie

Bv. positief klimaat, 

sensitiviteit van 

leerkracht

Bv. methoden om 

gedrag van leerling 

te monitoren



EF & opvoedingsfiguren: bewijs

Klasorganisatie

Weiland et al., 2013



EF & opvoedingsfiguren: mechanisme

• Leerkracht als externe gedragsregulator

o Wanneer het kind zelf te veel energie moet steken in 

structuur en voorspelbaarheid in de klassetting, gaat dit 

ten koste van focus op andere cognitieve taken

o Bij goed klasmanagement wordt de leerkracht een 

belangrijke externe gedragsregulator, waardoor meer 

cognitieve ruimte voor het kind overblijft

Klasorganisatie

Power et al., 2009



EF & opvoedingsfiguren: bewijs

• Klasniveau

• Individueel niveau

Nabijheid AfhankelijkheidConflict

Bv. als dit kind 

verdrietig is zal het 

troost bij mij zoeken

Bv. dit kind ziet mij 

als iemand die straf 

en kritiek geeft

Bv. dit kind gedraagt 

zich te afhankelijk 

van mij

Cadima et al., 2015

Emotionele steun Instructionele steunKlasorganisatie

Bv. positief klimaat, 

sensitiviteit van 

leerkracht

Bv. methoden om 

gedrag van leerling 

te monitoren

Bv. taalstimulering, 

feedback, creativiteit 

bevorderen



Diamond et al., 2012



Diamond et al., 2012



EF & opvoedingsfiguren: bewijs

Cadima et al., 2015

Instructionele steun



EF & opvoedingsfiguren: mechanisme

• “Scaffolding”

o = het begeleiden van kinderen bij een taak zodat ze 

taken kunnen uitvoeren die net buiten hun bereik liggen

o Er vindt een verschuiving plaats van externe regulatie 

naar zelf-regulatie op het tempo van het kind

Hughes & Ensor, 2009

Instructionele steun

Direct effect:

modeling

Indirect effect:

taalstimulatie



EF & opvoedingsfiguren: bewijs



EF 3de kleuter  EF 1ste leerjaar

Subcomponenten inhibitie significantie effectgrootte

Gedragsinhibitie significant gemiddeld

Uitstel van beloning n.s. klein

Interferentiecontrole significant gemiddeld

Selectieve aandacht n.s. klein

Vandenbroucke et al., 2016

go

go

go

no-go

https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ
https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ
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EF 3de kleuter  EF 1ste leerjaar

Subcomponenten werkgeheugen significantie effectgrootte

Fonologische loop significant gemiddeld

Visuospatial sketchpad significant gemiddeld

Central executive - verbale informatie significant groot

Central executive - visuele informatie significant groot

Vandenbroucke et al., 2016



EF 3de kleuter  EF 1ste leerjaar

Subcomponenten flexibiliteit significantie effectgrootte

Generativiteit significant groot

Aandachtshifting significant groot

Responsshifting significant gemiddeld

Vandenbroucke et al., 2016



EF & opvoedingsfiguren: bewijs

• Effect van leerkracht-leerling relatie op EF-prestatie enkel 

vast te stellen op de EF-componenten die het sterkst 

ontwikkelen 

o Bv. geen effect op inhibitie

o Bv. hoe meer afhankelijk gedrag, hoe minder de 

prestatie op central executive taken

Vandenbroucke et al., 2016



EF & opvoedingsfiguren: conclusie

Rhoades et al., 2011; Vandenbroucke et al., 2015

Distale factoren Proximale factorenvs

Klasniveau: 

emotionele steun, 

klasorganisatie en 

instructionele steun

Individueel niveau:

nabijheid, conflict en 

afhankelijkheid

Proximale opvoedingskenmerken dragen bij aan de kwaliteit van 

specifieke EF-subcomponenten.

Dit is het meest uitgesproken bij de sterkst ontwikkelende functies.

Lage opleiding

Laag inkomen

Eén-oudergezinnen

Psychopathologie

Risicogedrag tijdens 

zwangerschap

…



EF & opvoedingsfiguren: bewijs



EF x schools presteren

Jacobson et al., 2011



Diamond et al., 2012



Diamond et al., 2012



EF & fysieke activiteit: bewijs?

• Het Journaal 22/10/2013

“Bewegen vermijdt leermoeilijkheden”

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.30544


EF & fysieke activiteit: bewijs?

• Bodymap (http://www.bodymap.be/)

o Gunstig effect motorische ontwikkeling (Bardid et al., 2013)

o Effect cognitieve ontwikkeling ?

http://www.bodymap.be/


EF & fysieke activiteit: bewijs?

• Onafhankelijke pilootstudie

o Tweede kleuterklas

o Resultaten

• Geen effect op inhibitie

• Geen effect op cognitieve flexibiliteit

• Wél een effect op visuospatiële aspecten van het werkgeheugen

Premeting 

juni 2014

Bodymap

oefeningen

Postoefening

februari 2015

Premeting 

juni 2014

Standaard aanpak

(controle)

Postoefening

februari 2015



EF & fysieke activiteit: bewijs 1

Chaddock et al., 2011

Werkgeheugen

visuo-spatial sketchpad

Fysieke fitheid



EF & fysieke activiteit: bewijs 2

Voss et al., 2011

Inhibitie

Interferentie-controle

Fysieke fitheid



EF & fysieke activiteit: bewijs 3

• 7-12 jarigen (met ADHD)

• Behandeling 1: 60min/week, gedurende 12w, coördinatie

• Behandeling 2: 60min/week, gedurende 12w, aëroob

• Wachtlijst

Ziereis et al., 2015

Aërobe en coördinatieve activiteit 

– longitudinale studie

Werkgeheugen

Fonologische loop

Visuo-spatial sketchpad

Central executive



EF & fysieke activiteit: bewijs 3

Ziereis et al., 2015



EF & fysieke activiteit: bewijs 4



EF & fysieke activiteit: bewijs 4

• Spontane beweging

o Stappenteller gedurende 1 week

o Dagboekjes door leerkracht en ouders ingevuld

o Observatie op de speelplaats (SOPLAY)

• Enkel effect van spontane fysieke activiteit bij EF-

subcomponenten die het sterkst ontwikkelen

Vandenbroucke et al., 2016

Spontane fysieke activiteit

Werkgeheugen

Visuo-spatial sketchpad

Cognitieve flexibiliteit

Generativiteit

NIET: inhibitie



• Aërobe fysieke activiteit verhoogt het energiepijl 

(“arousal”) van de hersenen

• Coördinatieve fysieke activiteit maakt gebruik van 

cognitieve processen die gedeeld zijn met EF

EF & fysieke activiteit: mechanismen

“aërobe”

“coördinatieve”



EF & fysieke activiteit: mechanismen

• Fysieke activiteit leidt tot

o Sterkere doorbloeding van EF-gerelateerde regio’s

o Neurogenese

o Herstel en behoud van cellen 

(brain-derived neurotrophic factor)



EF & fysieke activiteit: conclusie

• Indicaties voor een relatie tussen EF en fysieke activiteit, 

voornamelijk bij de sterkst ontwikkelende EF-componenten

• MAAR:

o Niet alle EF (subcomponenten) onderzocht

o Grote variëteit aan fysieke activiteit, nl. FITT (frequentie, 

intensiteit, duur and type activiteit)

o Slechts preliminaire kennis van onderliggende 

mechanismen

• Veel potentieel in fysieke activiteit, maar nog niet bewezen 

effectief als behandelmethode voor EF



EF & fysieke activiteit: conclusie

• Internationale richtlijn voor kinderen en adolescenten 

(USDHHS, 2008): 

o Tenminste 60 minuten per dag van overwegend aërobe

fysieke activiteit met gemiddelde tot grote intensiteit

o Wordt niet gehaald door 70% van Amerikaanse jeugd (CDC, 

2012)

• Fysieke activiteit:

o Aandeel daalt van kindertijd naar adolescentie

o Aandeel Lichamelijke Opvoeding daalt in schoolcurriculum

o Durven experimenteren met “bewegend leren”



Diamond et al., 2012



Diamond et al., 2012



Conclusie

• Specifieke EF-subcomponenten ontwikkelen zich elk aan 

hun eigen tempo

• De ontwikkeling van EF volgt hersenontwikkeling maar 

wordt beïnvloed door contextfactoren. O.a.

o Leerkracht-leerling relatie

o Fysieke activiteit

• Deze factoren laten ons toe gericht de EF-ontwikkeling te 

stimuleren



Tip 1: Leren door te spelen

• EF stimuleren kan ook in eenvoudige, speelse oefeningen

o Werkgeheugen bv. Memory

o Inhibitie bv. Taboe

o Cognitieve flexibiliteit bv. Jungle Speed

• Moeilijkheidsgraad van de oefeningen

o Niet te gemakkelijk:  scaffolding

o Niet te moeilijk: zelfvertrouwen, plezier, motivatie



Tip 2: Leren door te bewegen

• Bewegingsnorm (1u/dag):

o Voldoende speeltijd: 40% van de norm

o Voldoende Lichamelijke Opvoeding

• Aandacht voor het aanbod:

o Beschikbaarheid van aantrekkelijk materiaal op school

o Variëren van materiaal

o Activiteiten organiseren bv. voetbalwedstrijdje

o Integreren van beweging in de lessen



Tip 3: Werken aan goede relaties

• Beschikbaar zijn en empathisch reageren 

• Oog hebben voor wat de leerling bezig houdt

• Spreek leerlingen niet enkel als groep aan, maar ook individueel 

• Communiceren van vertrouwen in het kunnen van leerlingen

• Ondersteun de behoefte aan autonomie van de leerlingen

• …

• Bij grote moeilijkheden, bestaan er gerichte interventies:

o Samenspel (Hilde Colpin)

o ADHD-toolkit (Marina Danckaerts)

o …
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Contact

• Dieter.Baeyens@ppw.kuleuven.be

• KU Leuven – Gezins- en Orthopedagogiek

Leopold Vanderkelenstraat 32, 3000 Leuven
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