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Vanwege groot succes een herhaling
van het congres Executieve Functies

Een gezamenlijke start van de dag
Drie workshoprondes
Fijne lunch
Markt Executieve Functies

Aanmelden kan via de webshop (I-deal),
of via de mail (factuur):
esther@onderwijswereld-po.nl

Deuren open: 09.30 uur
Starttijd congres: 10.00 uur
Starttijd borrel: 15.00 uur 

Executieve Functies bij de basisvakken
Lisette en Marjolijn, auteurs Handleiding
Executieve Functies
Na deze workshop kun je direct praktisch aan de slag
met executieve vaardigheden bij de basisvakken, zoals
taal, rekenen, begrijpend lezen en wereldoriëntatie. 

In deze flyer vind je het workshop aanbod
waar je je keuze uit kunt maken.
Bij aanmelding geef je 4 workshopkeuzes
door, waarvan je er bij 3 wordt ingedeeld.
We proberen je in te delen bij je top 3,
maar: vol = vol!

Per vak bespreken we welke vaardigheid vooral
belangrijk is om succes in dat vak te ervaren. Er is
aandacht voor werkgeheugen, omdat dat dé
voorspeller van succes is. In dit uur wisselen we
kennis af met doen. 
We gaan dus ook lekker aan de slag!
Je krijg je praktische tips en ideeën 
die je direct toe kunt passen in je praktijk.



Executieve Functies en mindset-de leerkuil
Mariska Bosch, Inspire2Teach en de
Mindfitschool
Mindset zijn de basis voor het aanleren van
executieve vaardigheden. Hoe zie je dat leerlingen in
de leerkuil terecht zijn gekomen? De Leerkuil is de
plek waar je in het leerproces (even) vastloopt en
waar onzekerheid, twijfel, verwarring, frustratie en
wanhoop huizen. Wat kun je doen om groei
mindsets te stimuleren, zodat leerlingen weer open
staan voor het leerproces en uit 
de leerkuil kruipen? 

Executieve Functies ontwikkelen dmv
hoekenspel (gr 1-4) 
Marjolijn Boer,  Ieder zijn talent
Het hoekenspel is voor kleuters dé leeractiviteit. In
deze hoeken kun je bij de kinderen door middel van
gerichte opdrachten en feedback de executieve
vaardigheden stimuleren en laten groeien.
Tijdens deze workshop word je meegenomen in een
aantal hoeken en gaan we met elkaar praktisch ervaren
hoe je de executieve functies kunt stimuleren in jouw
eigen praktijk. 
Je krijgt een uitgewerkt voorbeeld mee, 
zodat je je hoekenspel kunt optimaliseren.

Executieve Functies ontwikkelen dmv het
spelen van spellen 
Heidi van der Westerlaken-Speel je vaardig
en Margot Zijtregtop van Dé Spellenwinkel
Breda

Tijdens deze speelse workshop laten we je de
meerwaarde van het gebruik van spellen zien, als het
gaat om de ontwikkeling van executieve functies. Wil
je graag spellen in gaan zetten maar weet je nog niet
hoe? Of gebruik je al veel spellen, maar haal je er nog
niet voldoende uit? 
Dan ben je bij ons aan het juiste adres. 

De hulpvraag achter het gedrag
Belinda Herrewijn, Kinder- en
jeugdpsycholoog, mede-auteur Breinhelden
Wil je als leerkracht meer kennis opdoen over het gedrag
van jouw leerlingen? Wil je weten welke executieve
functies achter dit gedrag kunnen liggen? Wil je erachter
komen hoe deze executieve functies versterkt kunnen
worden in de klas? Dan is deze workshop iets voor jou!
Je leert middels praktische oefeningen het gedrag van
jouw leerlingen te observeren en de koppeling te maken
naar de executieve functies. Door de praktische insteek
van de workshop kun je de kennis direct 
toepassen bij jou in de klas.
Dit zal een positief effect hebben op 
het gedrag in de klas!



Executieve functies en hoogbegaafdheid
Ans Ramaut - de autometafoor
Wil je graag te weten komen hoe hoogbegaafdheid
de executieve functie ontwikkeling bij leerlingen kan
beïnvloeden, dan is deze workshop voor jou
bedoeld. We leggen actief de link tussen de
ontwikkeling van de executieve functies en de 
 kenmerken van (hoog)begaafdheid. 
Vanuit enkele stellingen, belichten we eerst de
executieve functies en de ontwikkeling van deze
belangrijke uitvoerende breinfuncties. Daarna kijken
we naar de kenmerken van hoogbegaafdheid om
vervolgens zelf actief de link te leggen 
tussen de twee. Er zal ook ruimte zijn om
je vragen te stellen.

Leren leren (5-8)
Joanne Muys-Bol, leerkracht en
ontwikkelaar lesmateriaal
Leren leren, het aanleren van leerstrategieën is voor
alle leerlingen belangrijk. Als we in de klas aandacht
besteden aan het leren leren gaan leerlingen beter
presteren en dat is goed voor het zelfvertrouwen.
Succes ervaren met het leren is gebaseerd op goed
ontwikkelde metacognitieve vaardigheden, effectieve
leer- en geheugentechnieken en zelfvertrouwen.
Hiervoor hebben leerlingen taakgerichtheid,
doorzettingsvermogen en motivatie nodig. 
Maar wat mag je nu van jouw leerlingen 
verwachten op dit gebied en hoe kun je 
jouw leerlingen hierin stimuleren? 
Joanne leert het je in deze workshop!

Bewegend leren en Executieve Functies
Sylvia Goossens, auteur van Bewegend
Leren
Executieve functies en bewegen: deze 2 gaan hand in
hand. Bewegend leren is dan ook niet alleen leuk,
maar ook heel zinvol om dagelijks toe te passen in de
klas! Maar hoe weet je welke bewegend leer
activiteiten geschikt zijn? En hoe zorg je dat je met
weinig voorbereiding en weinig materiaal toch effectief
aan de slag kan met 
het bewegend leren en met het versterken van 
de executieve functies? Dat zijn vragen die 
we zullen beantwoorden tijdens deze 
workshop. 

De ontwikkeling van Executieve Functies en
groepsvorming kunnen geïntegreerd
aangeboden worden. Femke deelt met je
hoe zij dit heel praktisch aanpakt. Twee
fijne vliegen in 1 klap dus!

Executieve Functies en groepsvorming
Femke Bosmans, mede-auteur van de
Wijzer in Groepsvorming


