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Kun jij vaaK ieTs nieT vinden? is je KameR een gRoTe 
puinhoop? veRgeeT je vaaK waT je moesT doen als 
huisweRK? ben je snel afgeleid? vind je heT moeilijK 
om ieTs Te plannen? sTel je vaaK dingen uiT?  
dan is diT boeK vooR jou! 

Als het bovenstaande herkenbaar voor je is, dan heb je waarschijnlijk moeite 
met je executieve functies. Executieve functies zijn vaardigheden die je helpen 
met plannen, organiseren en doelgericht gedrag.

Train je brein en benuT je TalenTen biedt praktische tips en tools om 
deze executieve functies te versterken. Aan de hand van concrete oefeningen 
en strategieën leer je stap voor stap je impulsen onder controle te houden  
en je geheugen te verbeteren.

Train je brein en benuT je TalenTen is in een toegankelijke stijl 
 geschreven en gestructureerd rond 8 belangrijke executieve functies: 

Het bevat bovendien handige tips over hoe games, iPods en mobieltjes kunnen 
 worden gebruikt om executieve functies te versterken.

Randy Kulman is oprichter en directeur van LearningWorks for Kids en werkt   
al meer dan 25 jaar met kinderen en adolescenten met leer- en aandachts-
problemen.
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Hoofdstuk 1

Introductie 

Je zaakjes op orde krijgen

Soms is het gewoon moeilijk om je zaakjes op orde te krijgen. Je hebt zo veel 

dingen te doen en niet genoeg tijd. Soms weet je niet eens waar je moet be-

ginnen. Het wordt nog lastiger als je je spullen niet kunt vinden, je broertje 

of zusje vervelend doet als je met iets bezig bent, of het gevoel hebt dat je 

iets belangrijks vergeet, zonder te weten wat.

Op de basisschool kreeg je huiswerk van je juf of meester. Op de middelbare 

school heb je wel vijf, zes of soms zelfs acht leraren die je allemaal apart 

huiswerk geven dat op verschillende dagen af moet zijn. Ze hebben alle-

maal andere verwachtingen over hoe je je huiswerk zou moeten maken. En 

net als veel van je klasgenoten heb je het na school misschien ook nog druk. 

Je zit op een sport of bij een club, misschien heb je een bijbaantje of moet je 

je broertje of zusje van school ophalen. 
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Al die dingen zijn niet gemakkelijk. Veel slimme, hardwerkende tieners 

hebben het gevoel dat ze de dingen niet goed genoeg doen. Sommige zijn 

heel vergeetachtig en weten niet meer wat hun huiswerk is. Andere zijn zo 

slordig dat ze hun huiswerk niet meer kunnen vinden, ook al hebben ze het 

gemaakt. Veel kinderen hebben moeite om zich te concentreren en op te 

letten. Andere zijn niet in staat om hun aandacht er voldoende bij te houden 

zodat ze hun werk van begin tot eind afkrijgen. 

Als jij dit gevoel ook hebt, ben je dus niet de enige. Er is een reden voor deze 

problemen die bij je dagelijks leven zijn gaan horen. De kans is groot dat je 

een beetje hulp nodig hebt om je executieve functies te verbeteren. In dit 

boek wordt uitgelegd wat executieve functies zijn en hoe je deze vaardighe-

den op een eenvoudige manier kunt verbeteren. 

Wat zijn executieve functies?

Executieve functies zijn vaardigheden op het gebied van denken, problemen 

oplossen en zelfbeheersing. Wetenschappers die onderzoek doen naar het 

menselijk brein hebben ontdekt dat deze vaardigheden zich in het voorste 

deel van ons brein bevinden, de prefrontale cortex, en dat ze in verbinding 

staan met allerlei andere gebieden van het brein. Je kunt executieve func-

ties ook wel vergelijken met de dirigent die voor een orkest staat. De diri-

gent beslist welke muziek er wordt gespeeld en stuurt de orkestleden aan, 

zodat ze de muziek op de juiste manier spelen. Op dezelfde manier vertel-

len de executieve functies je brein wat het moet doen.  

Executieve functies helpen je kiezen waar je aandacht aan moet geven in je 

leven. Ze kunnen ook helpen bij de planning en organisatie van je gedach-

ten en activiteiten, zodat je weet wanneer je aan iets moet beginnen en hoe 

je daarna je tijd het beste kunt indelen. Ze helpen je ook je gedrag en emo-

ties te beheersen. Zo voorkom je dat je zomaar iets doet zonder erover na te 

denken, iets wat schadelijk voor je zou kunnen zijn. 

Je kunt je vast wel voorstellen dat executieve functies heel belangrijk zijn 

om goed te presteren op school. Ze helpen je op te letten in de klas, de stof 
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te begrijpen en te verwerken. Ze helpen je ook bij het kiezen van je gedrag 

in verschillende situaties en te weten welk effect je handelingen hebben op 

andere mensen. 

Sommige tieners hebben meer problemen met hun executieve functies dan 

anderen. Ze zijn snel afgeleid op school, vinden het moeilijk om aan hun 

huiswerk te beginnen en het af te krijgen, en herinneren zich vaak niet wat 

de opdracht was of wat ze ook alweer hebben gelezen. Gelukkig beginnen 

wetenschappers die onderzoek doen naar het brein nu ook bewijzen te vin-

den dat je brein echt verandert wanneer je nieuwe vaardigheden aanleert. 

Door te oefenen met vaardigheden voor je brein, zoals executieve functies, 

kun je de manier waarop je brein werkt ook echt veranderen.

Hoe gebruik je dit boek?

In dit boek komen acht verschillende vaardigheden aan bod, die iets zeggen 

over de manier waarop je executieve functies gebruikt op school, thuis en 

bij andere activiteiten. Aan het eind van elk hoofdstuk vind je tips waarmee 

je je vaardigheden kunt verbeteren. In hoofdstuk 11 vind je manieren om 

jezelf beter te leren organiseren met digitale hulpmiddelen zoals je mobiele 

telefoon, iPod en internet. 

Dit is het soort boek waarvan je niet elk hoofdstuk hoeft te lezen. Je kunt 

doorbladeren naar de hoofdstukken die je het meeste boeien. Als je alles uit 

dit boek wilt halen, vul je eerst de vragenlijsten in hoofdstuk 2 in. Daar-

mee krijg je een beter idee van je sterke en minder sterke kanten, zodat je 

daarna kunt kiezen welke vaardigheden je wilt verbeteren. 

Lees dit: de basisideeën

Dit boek is geschreven voor tieners die in staat zijn om te begrijpen wat hun 

sterke en minder sterke punten zijn en die hun vaardigheden willen verbe-

teren. Het is gebaseerd op een paar simpele ideeën: 

Je zaakjes op orde krijgen  �  
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1 Als je ervoor kiest actie te ondernemen en zelf je doelen gaat stellen in 

plaats van dat door je ouders of leerkrachten te laten doen, is de kans 

groter dat je succes boekt. 

2 Als je gelooft dat je beter in iets kunt worden en daaraan werkt, dan 

word je het ook. We noemen dat wel een ‘groeimindset’. Dat is een op 

groei gerichte instelling waarbij je bereid bent om jezelf te verbete-

ren om een doel te bereiken, en steeds naar die verbetering toe blijft  

werken. 

3 Vaardigheden liggen niet vast, in tegenstelling tot sommige persoonlijke 

kenmerken. Als je bijvoorbeeld uitgegroeid bent en nu 1.68 meter bent, 

zul je jezelf niet kunnen uitrekken tot 1.90 meter om beter te kunnen 

basketballen. Anderzijds kun je wel je vaardigheden verbeteren, harder 

lopen, hoger springen, en daardoor beter worden in het spel. 

4 Om vaardig te worden moet je oefenen. Met oefenen bedoelen we niet 

alleen dat je leert hoe je iets beter kunt doen, maar dat je het ook regel-

matig uitvoert. Als je bijvoorbeeld een vermoeiende en ingewikkelde 

dans of sportieve bezigheid heel goed leert en dan een tijdje niet oefent, 

zul je er simpelweg niet meer zo goed in zijn. 

5 Hoe vaker je iets oefent, hoe meer die vaardigheid bij je gaat horen. Je 

kunt het vergelijken met tandenpoetsen (hopelijk doe je dat met enige 

regelmaat). Je denkt waarschijnlijk niet echt na over je volgorde van han-

delingen bij het tandenpoetsen, maar elke keer dat je je tanden poetst, 

verloopt het ongeveer hetzelfde.



Hoofdstuk 2

Je executieve functies
Test je vaardigheden

De meeste mensen zijn in sommige dingen goed en in andere dingen min-

der goed. Dat geldt ook voor je executieve functies. Misschien kom je af en 

toe mensen tegen die overal goed in lijken te zijn, maar als je goed kijkt, 

zie je dat ze bijna allemaal wel hun sterke en minder sterke punten heb-

ben. Sommige mensen lijken heel goed te zijn in veel dingen, maar dat kan  

komen doordat ze ervoor kiezen de dingen te doen waar ze goed in zijn en 

die ze leuk vinden. 

Als je heel goed bent in lezen, schrijven en andere schoolvakken, dan is 

dat meestal omdat je die vakken leuk en gemakkelijk vindt. Als je echt 

goed bent in sport, tekenen en schilderen of techniek, dan verlies je daar 

meestal nooit je belangstelling voor. Je blijft oefenen om beter te worden. 

Als je graag bij vrienden bent of altijd meedoet aan groepsactiviteiten, heb 

je waarschijnlijk goede sociale vaardigheden of veel energie. 
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Probeer jezelf niet te vaak met anderen te vergelijken. Het is niet leuk als je 

een broer of zus hebt die opvallend beter is in een executieve functie dan jij, 

zoals concentratie of organisatie, maar je kunt vast ook wel een paar dingen 

bedenken waar jij juist goed in bent en je broer of zus niet. Nog belangrijker 

is het om een stap terug te doen en naar de dingen te kijken die je echt leuk 

vindt om te doen, en waarbij je geen moeite hebt met de executieve functies 

die je op school zo veel moeite kosten. 

Dat betekent natuurlijk niet dat je niet je best hoeft te doen om die exe-

cutieve functies op school te verbeteren. Als je merkt dat je je niet kunt 

concentreren als je leert voor een geschiedenisproefwerk, maar wel als je 

iets kunstzinnigs maakt of iets repareert, dan heb je zojuist iets belangrijks 

over jezelf geleerd. 

Als je dingen doet die je echt boeien en bezighouden, gebeurt er iets in je 

brein. Er stroomt meer bloed naar dat deel van je brein waar de meeste 

executieve functies zitten, waardoor die efficiënter werken. We noemen dat 

het ‘oplichten’ van je brein. Hoewel neurowetenschappers nog steeds onder-

zoeken hoe en waarom die delen van je brein oplichten wanneer je iets doet 

wat je interessant vindt, beginnen ze er wel van overtuigd te raken dat het 

te maken heeft met de beloningscentra van het brein. Bepaalde activiteiten 

belonen en stimuleren je meer dan andere. 

Houd deze informatie in je achterhoofd; dit wordt belangrijk wanneer je 

ouder bent en keuzes gaat maken op het gebied van studie, werk en welke 

vaardigheden je wilt verbeteren. Als je je kunt bezighouden met de dingen 

waarvan je brein ‘oplicht’, loopt alles beter voor je. Je bent waarschijnlijk 

gelukkiger, krijgt meer voor elkaar en hebt een beter gevoel over jezelf. 

Je zult misschien merken dat je brein niet ‘oplicht’ wanneer je op school 

bent, als je opdrachten uitvoert of andere dingen doet waar je niet van ge-

niet. We zouden natuurlijk graag tegen je willen zeggen dat je je daar geen 

zorgen over hoeft te maken en dat je als volwassene nooit meer iets hoeft 

te doen waar je geen zin in hebt, maar helaas, dat is gewoon niet waar. Het 

heeft dus zin om strategieën te bedenken waarmee je de executieve func-

ties kunt verbeteren waar je moeite mee hebt. Als je eenmaal weet welke 
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