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Voorstellen

Monique Schoenmakers MSc
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• Je leert wat executieve functies zijn.

• Je weet welke executieve functieproblemen we 

zien bij mensen met autisme.

• Je weet hoe je kan ondersteunen.

Doel 
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Denkprocessen die een 

rol spelen bij het 

reguleren van

gedrag en het coördineren

van handelingen

5

Executieve Functies 

Bron: Smidts, D.(2003)

Executieve 
functies
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https://www.youtube.com/watch?v=efCq_vHUMqs
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Executieve Functies

Denkvaardigheden Gedragscontrole

Planning Reactie-inhibitie

Organisatie Emotieregulatie

Timemanagement Volgehouden aandacht

Werkgeheugen Taakinitiatie

Metacognitie Flexibiliteit

Doelgericht 

doorzettingsvermogen

Zaalopdracht

Benoem zo snel mogelijk hardop! 
de kleuren die je ziet. Probeer de 

betekenis van de woorden te 
negeren. Niet lezen dus!
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Inhibitie
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Inhibitie

Bron: Steunpunt Autisme Nederland, 

Blended learning Autisme

Leeftijdsperiode

Voorschoolse leeftijd

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 7

Ontwikkelingstaak

• Simpele opdrachten 
uitvoeren

“pak je jas”
• Reeks van 2 tot 3 

aanwijzingen uitvoeren.

• Opdrachten uitvoeren 
met enige vertraging of 
grotere afstand.
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Ontwikkelingstaken

Leeftijdsperiode

Groep 8 tot 
en met de 
brugklas

Ontwikkelingstaak

• Helpen met huishoudelijke taken

• Oppassen

• Systemen toepassen voor organiseren 
van huiswerk

• In staat zijn om je aan de complexe 
planning van school te houden 

• Langtermijnprojecten plannen en 
uitvoeren

• Tijdsplanning handhaven, naschoolse 
activiteiten, huiswerk.

• Geen regels overtreden, ook wanneer er 
geen autoriteitsfiguur aanwezig is
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Ontwikkelingstaken

Leeftijdsperiode

Middelbare 
school na de 
brugklas

Ontwikkelingstaak

• Dagelijks op een effectieve manier 
huiswerk maken

• Langetermijndoel bepalen, verfijnen en 
plannen maken

• Vrije tijd goed gebruiken, onder andere 
door werk te zoeken

• Roekeloos en gevaarlijk gedrag 
onderdrukken
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Ontwikkelingstaken
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Leeftijdsperiode

18 tot 23 jaar

Ontwikkelingstaak

• Zorgdragen voor het vinden en 
onderhouden van een plek om te wonen

• Baan vinden

• De weg weten t.a.v. allerlei instanties en 
regels waar je mee te maken krijgen als 
volwassenen
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Ontwikkelingstaken IJsberg (Uta Frith)
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zichtbaar 

gedrag

Oorzaken

Executieve functies

© 2016  Autisme Steunpunt / SSOE
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Executieve Functies & Autisme

Bron: Autisme TV

Beeldvorming
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Handelingsgericht onderzoek naar EF
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Hoe kunnen we ondersteunen?

Zelfsturing bevorderen

• Compenseren en stimuleren
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Compenseren op school

• Zorg voor een duidelijk rooster 

• Zorg voor een planning van je les

• Maak opdrachten duidelijk

• Versterk de focus

• Wees helder in je communicatie

• Bouw routines in
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Compenseren thuis

• Bereid je kind voor op wat er gaat komen

• Houd routines aan

• Pas je communicatie aan, wees duidelijk en 
concreet

• Maak heldere afspraken en herinner elkaar 
eraan (visueel)

20

Compenseren thuis

• Zorg voor niet teveel afleiding als je met 
elkaar praat, maak contact

• Houd instructies en opdrachten zo kort 
mogelijk

• Kijk kritisch naar het aantal overgangen op 

een dag en probeer eventueel het aantal 
activiteiten te beperken
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Stimuleren en activeren

Tip: https://www.nieuwsindeklas.nl/lesmateriaal/lessuggestie/5-w-vragen-
en-1-h-vraag/
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Stimuleren en activeren

Leer ze om langzaam te denken

• Laat ze hun gedachten verwoorden in hele 
zinnen, als ze vastlopen, help ze verder

• Geef kinderen/jongeren tijd om hun gedachten 
te ordenen. 
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Stimuleren en activeren

Maak gebruik van een afvinklijst of 
denkstappenplan.

Visualiseer het denken

Stimuleer het denken over jezelf

Laat kinderen/jongeren zelf en bewust kiezen

Geef voldoende gelegenheid voor reflectie

Interventies in de klas
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EF probleem doel aanpassen trainen

Inhibitie Leren stil zijn Kaartje/picto stil 

zijn

Wanneer is gepast

om te spreken en 

wanneer niet. 

Reminder/oefenen/e

valueren

Werkgeheugen Onthouden wat

er in een 

bepaalde situatie 

verwacht wordt

Reglement als 

geheugensteun 

aanbieden

Bijsturen door 

begeleiding

ondersteunen/, 

herhalen, 

evalueren, 

begeleiding 

afbouwen.

Flexibiliteit Om leren gaan 

met 

veranderingen

Schema van de 

dag

Verwijzen naar 

schema, samen 

successen vieren
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Interventies in de klas
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EF probleem doel aanpassen trainen

Plannen De leerling leert 

huiswerk plannen

Bedenk een plan 

met de leerling.

Geef de leerling 

een leeg schema 

voor het 

huiswerk.

Vul het schema

samen in en oefen en 

evalueer wat fijn 

werkt en wat niet fijn 

heeft gewerkt.

Emotie-

regulatie

Jezelf beheersen 

en frustraties

onderdrukken

Time-in/out plek

Stressbal, 

boksbal

Even naar je kamer, 

naar buiten, tot 10 

tellen, 

ontspanningsoefenin

gen, diep ademhalen, 

rondje lopen etc.

Beeldvorming
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7 stappen plan: 

1. In kaart brengen van probleemsituaties

2. Wanneer gaat het goed

3. Breng verschillen in kaart

4. Gedragsanalyse

5. Reflecteer op jezelf

6. Kijk breed naar het functioneren van de leerling

7. Schakel hulp in

Meer Meer informatie lezen
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Meer Meer informatie lezen
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Meer Website

Kijkwijzer en spelletjes

Signaleringslijst
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Vragen en opmerkingen  
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http://zienindeklas.nl/documenten/
http://chexi.se/onewebmedia/CHEXI_NED.pdf
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Venetiëstraat 43

5632 RM  Eindhoven

088-214 01 02

info@autismesteunpunt.nl

www.autismesteunpunt.nl

• informatie

• consultatie

• professionalisering
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