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KLEUTERHERSENEN IN 
AANBOUW – SCHOOLRIJPHEID 

BESTAAT!

De ontwikkeling van executieve functies 

bij jonge kinderen

André Rietman, Gz-/K&J/neuropsycholoog

Erasmus MC Sophia, Rotterdam

Corona en de lockdowns

Schermgebruik kinderen 0-6 jaar

1:45 uur per dag → 2:30 uur per dag

Filmpjes: 84 → 114 minuten

Spelletjes: 29→ 40 minuten

84% van de ouders is blij met media

https://www.mediaukkiedagen.nl/ienemienemedia/ 

Schermgebruik en het brein

Kinderen van 3-5 jaar; 

2017-2018

ScreenQ: duur en frequentie 

beeldschermgebruik

Taal- en leestests

DTI: witte stof integriteit 

(WSI)

Associations between screen-based media use and brain white matter 
integrity in preschool-aged children, JAMA Pediatrics, januari 2020

Schermgebruik en het brein

Conclusie: 

Meer schermgebruik hangt samen met lagere WSI in 

gebieden voor taal, EF en ontluikende geletterdheid 

Beschermende factor: boeken voorlezen/samen lezen

Ontwikkeling

Afhankelijk van aanleg en 
aanbod

Grotere capaciteit, snelheid 
en complexiteit

Hoe jonger, hoe meer 
variabel in tempo

Hoe jonger, hoe kleiner het 
voorspellend vermogen van 
diagnostiek

Counting task
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Dual task Executieve functies van jonge kinderen

Responsinhibitie!!

(Impulscontrole, stoppen)

Emotieregulatie

Volgehouden aandacht

Taakinitiatie (Starten)

Werkgeheugen

Doelgericht gedrag

Flexibiliteit

Planning en prioriteiten 

stellen

Organisatie

Timemanagement

Metacognitie

Ontwikkelingstaken 3-6 jaar

Enkelvoudige opdrachten uitvoeren

Speelgoed onder begeleiding opruimen

Eenvoudige klusjes

Gedrag controleren

NIET:

Zorgen voor hun eigen veiligheid

Verantwoordelijkheid dragen/afleggen

Schoolrijpheid?

Jaar 1 : onderscheid mensen en dingen

Jaar 2+3 : onderscheid gedachten en dingen

Kleuters : wat is ‘denken’: geheimen, verrassingen, 

trucjes, leugens begrijpen en hanteren →reflectie

+ Zelfregulatie + aandacht + EF = schoolrijpheid

School: bieden van spelen en leren op niveau

Jan Dirk Imelman, Sieneke Goorhuis-Brouwer, Wilna Meijer, Psychologie en pedagogiek van het 

jonge kind, Over ontwikkeling, stimulering en vorming, Van Gorcum, Assen, 2019

Ontwikkeling en versnelling

D. Smidts, 2003

Responsinhibitie

Denken voor je doet

Niet reageren op wat je 
ziet, hoort, bedenkt

Vooruit kijken; gevolgen 
van je daden voorzien

Wachten, beloning 
uitstellen

Start-stop Taak
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Responsinhibitie 1

Handelt juist in situaties die duidelijk 

gevaarlijk zijn 

(vermijdt bijvoorbeeld een hete oven).

1. Totaal niet mee eens

2. Niet mee eens

3. Neutraal

4. Mee eens

5. Volledig mee eens

Responsinhibitie 2

Kan speelgoed delen zonder het af te pakken.

1. Totaal niet mee eens

2. Niet mee eens

3. Neutraal

4. Mee eens

5. Volledig mee eens

Responsinhibitie 3

Kan korte tijd wachten als een volwassene dit 

opdraagt.

1. Totaal niet mee eens

2. Niet mee eens

3. Neutraal

4. Mee eens

5. Volledig mee eens

https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ&t=2s

Emotieregulatie

Emoties reguleren om 

doel te realiseren

Herstel na teleurstelling 

of wijziging in plannen

Niet-fysieke oplossingen 

voor frustratie

Opwinding controleren, 

ook in een groep

Agressie: Slaan, bijten en schoppen Ouders en kinderen

Ouders die laten zien zichzelf in de hand te houden is 
voorspellend voor peuters die dat ook doen (Bridgett et al., 
2011).

Hardvochtig ouderschap slechte inhibitie jonge kinderen 
Positief ouderschap snellere toename inhibitie 
(Moilanen et al., 2010).

Positiviteit ouders actieve emotieregulatie (ook bij 
depressieve moeders!;Feng et al., 2008).

Actief betrokken ouder minder onrust bij kinderen als ze 
zelf emoties moeten reguleren (Grolnick et al., 1998).

https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ&t=2s
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Ontwikkeling van zelfregulatie
Co-regulatie

Afleiden

Fysiek en met stem troosten

Geruststellen

Helpen

Emotioneel volgen

Kind laten leiden

Actief negeren

Focus op gewenst voorwerp

Zelfregulatie

Zelf-troosten/geruststellen

Vermijden

Afleiding zoeken

Hulp zoeken

Winsler e.a. 1999)

Waar ‘zit’ je nu?

ACTIE

RUST

10       9       8       7       6       5       4       3       2       1 

Volgehouden aandacht

Aandacht schenken, ondanks 

afleiding, vermoeidheid of 

verveling

Klusje  in 5 minuten voltooien 

(zo nodig met toezicht)

Kringgesprek uitzitten (15 min.)

Rustig verhaaltjes luisteren

Twee terug (2back)

Werkgeheugen

Informatie vasthouden bij 

complexe taken

Opdracht aanhoren, onthouden, 

doen

Instructies onthouden

Activiteiten in 2 stappen 

uitvoeren, 1 aansporing per stap

Als het mis gaat- te vroeg voor stoornissen?

ADHD: inhibitie en aandacht

ASS: flexibiliteit en aandacht

Ontwikkelingsachterstand

Traumatisch hersenletsel

Trauma- wat doe je er aan?
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Trauma: wat doe je er aan?

Trauma

30-50% voor 18 jaar

Langdurige stressrespons 

Emotionele verwaarlozing

Angst en wantrouwen

Overlevingsbrein

Herstel

(alleen maar?) Aandacht

Aanraking 

Empathie Herhalen!

Interactie

Schermen uit

Lerend brein

Bruce Perry- Empathy: how the child brain develops 

https://www.youtube.com/watch?v=l1ffXhwDXUc

Aanpak

Geduld is een schone zaak

Niet problematiseren

Toch alert blijven

Iedereen heeft sterke en 

zwakke kanten

Soms ben jij de EF van een 

kleuter!

Jij als EF

Niet overvragen: blijf kijken

Omgeving aanpassen: plaatjes over 

stopcontacten, picto’s aan de muur, toezicht

Samen doen: zo veel mogelijk zelf

Overnemen om frustratie te voorkomen

Oefenen in de natuurlijke omgeving, niet 

alleen op schermen en werkbladen

Taakinitiatie (Starten)

Zonder dralen aan een taak beginnen

Taakjes waar kinderen niet zelf om 

hebben gevraagd, bv.

– Ochtendritueel

– Avondritueel

– Klusjes

Stoppen met wat je aan het doen bent 

Om een instructie van een volwassene 

op te volgen

Ontwikkeling bij jonge kinderen

D. Smidts, 2003

https://www.youtube.com/watch?v=l1ffXhwDXUc
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Problemen in EF hebben invloed op

Lezen en rekenen

Probleemoplossend vermogen

Sociaal emotioneel functioneren

Gezinsfunctioneren

Samenvattend

Er is veel variatie

Het is niet gauw te laat

Ouders en leerkrachten vormen het kleuterbrein mee


