
StiBCO organiseert op zaterdag 9 april 2016 een symposium voor ouders/verzorgers en 
professionals werkzaam in het onderwijs, de zorg en de arbeids- en sociale zekerheidssector: 

 

 
 

De cognitieve functies als Koninklijke weg 
van ontwikkeling en leren 

 
 

Aansluiten bij cognitieve functies doet intelligentie 
groeien 

 
 

   



De Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling (StiBCO) organiseert op zaterdag 9 april 2016 
een symposium voor ouders/verzorgers en professionals werkzaam in het onderwijs, de zorg en de arbeids- 

en de sociale zekerheidssector: 

 

De cognitieve functies als Koninklijke weg 
van ontwikkeling en leren 

Aansluiten bij cognitieve functies doet intelligentie groeien 
 
Wat is het thema van het symposium?  
Tijdens het symposium staat de omgekeerde piramide met 22 cognitieve functies centraal. Cognitieve functies 
vormen de Koninklijke weg voor allerlei leer- en ontwikkelprocessen. Ze bepalen ons denken, kleuren onze 
sociale processen, hebben invloed op emotionele en affectieve processen, beïnvloeden de wijze waarop we 
communiceren et cetera. Wij laten u gedurende het symposium in een lezing en tijdens verschillende 
workshops en (inter)actieve bijdragen kennismaken met de omgekeerde piramide met cognitieve functies als 
praktisch handvat voor het analyseren van het cognitief functioneren van het kind, de jongere en/of 
volwassene. Centraal tijdens de dag staat het maken van een vertaalslag van dit denk- en handelingsmodel 
naar de praktijksituatie. Er wordt speciaal aandacht besteed aan het belang van de cognitieve functies in 
relatie tot de thuissituatie, het onderwijs en de zorg, omdat juist deze kennis kan voorkomen dat 
kinderen/jongeren ongemotiveerd raken of ongewenst gedrag gaan vertonen omdat ze steeds weer 
geconfronteerd worden met het 'niet kunnen'. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het werken met de 
cognitieve functies in (grotere) groepen. 
 
Wat zijn cognitieve functies?  
Cognitieve functies zijn de functies in de hersenen die cognitieve, sociale, affectieve, emotionele en 
communicatieve processen aansturen. Als bijvoorbeeld een jongvolwassene moeite heeft met wiskunde, 
spelling, topografie, de Nederlandse wet, het maken van planningen en de sociale omgang, worden er vaak 
vele, inhoudelijke, goedbedoelde interventies gepleegd of methoden toegepast. Maar als dat ook niet werkt, 
wat dan? Dan is het wellicht een idee stil te staan bij de vraag welke cognitieve functies iemand nodig heeft 
om in het Engels te communiceren, zelfstandig of juist in een team te werken, flexibel te zijn, te kunnen 
internetten, te plannen, koffie te kunnen zetten, om aan zijn omgeving duidelijk te maken dat hij juist wel wil 
dat die ene begeleidster hem uitdaagt et cetera. Door te kijken naar welke cognitieve functies aan deze 
uitdagingen ten grondslag liggen kunnen we als begeleidende ouder/professional nadenken wat dit betekent 
voor onze benadering. Op soortgelijke manier kunnen we nadenken over onze begeleiding aan baby’s, 
peuters, kleuters, kinderen en pubers, met en zonder ontwikkelingsachterstanden/-voorsprong.  
 
Hoe ziet het symposium eruit? 
Het symposium start met een plenaire lezing, vervolgens neemt u deel aan twee workshops. Meer informatie 
over deze workshops vindt u op het bijgesloten inlegvel. 
 
Voor wie is het symposium bedoeld? 
Het symposium is bedoeld voor iedereen die in de privé- of professionele sfeer een ander begeleidt bij 
zijn/haar ontwikkel- en leerproces en hierbij als vertrekpunt de kwaliteiten en mogelijkheden van dit individu 
hanteert. Hierbij kunt u denken aan: opvoeders, (pleeg)ouders/verzorgers, leerkrachten & docenten binnen het 
reguliere en speciaal onderwijs, medewerkers van samenwerkingsverbanden onderwijs, begeleiders en 
leermeesters in de sociale werkvoorzieningen, logopedisten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, 
psychologen, (school)maatschappelijk werkers, jeugdhulpmedewerkers, orthopedagogen, 
onderwijsinspecteurs, jobcoaches, begeleiders van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke 
handicap, CJG-, JGT- en sociaal teammedewerkers. 
 
Kosten 
De kosten voor deelname aan het symposium bedragen € 49,50 (incl. lunch en informatiemap).  
Inschrijving geschiedt via de website www.stibco.nl en door overmaking van € 49,50 op IBAN NL02 INGB 
0000 157609 t.n.v. StiBCO, Bodegraven, o.v.v. Symposium en uw eigen naam (s.v.p. ook vermelden als uw 
deelname door een organisatie wordt betaald). Na ontvangst van het inschrijfgeld krijgt u 3 weken voor 
aanvang een bevestiging met routebeschrijving naar de locatie in Bodegraven.  
 
Inlichtingen 
Voor nadere inlichtingen en de algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met StiBCO: www.stibco.nl, 
0172-652130 en/of mail@stibco.nl. Voor meer informatie over Mediërend Leren kunt u eveneens terecht op 

www.stibco.nl. Aanmelden via www.stibco.nl 



Programma symposium “De cognitieve functies als Koninklijke weg van ontwikkeling en leren” 
Zaterdag 9 april 2016 bij ‘Bij Everts” te Bodegraven: 
09.30 – 10.00  Koffie/thee en binnenkomst 
10.00 – 10.05  Opening door Henk Dijk, voorzitter van StiBCO 
10.05 – 11.15  Lezing door Emiel van Doorn, ontwikkelaar van de omgekeerde piramide van de  

cognitieve functies en één van de oprichters van StiBCO 
11.15 – 11.30  Koffie- en theepauze 
11.30 – 12.45  Ronde 1 met workshops en interactieve bijdragen 
12.45 – 13.30   Lunch “Bij Everts” met stands met boeken, leermiddelen en spellen 
13.30 – 14.45  Ronde 2 met workshops en interactieve bijdragen 
14.45 – 15.00  Afsluiting met attentie 
 

Lezing “De cognitieve functies als Koninklijke weg van ontwikkeling en leren” 
Emiel van Doorn, ontwikkelaar van de omgekeerde piramide van de cognitieve functies  
Eind jaren tachtig is Emiel van Doorn gestart met zijn studie naar het cognitief functioneren van kinderen, 
jongeren en volwassenen. Hij was hiertoe geïnspireerd door de theorieën van professor Feuerstein over 
Structurele Cognitieve Modificatie en Culturele Deprivatie. Daarna vervolgde hij zijn scholing bij Tzuriel, Klein 
en Haywood waar hij behalve met hun wetenschappelijk werk ook kennismaakte met dat van Rey, Vygotsky 
en Binet. Naast deze theoretische studie is Emiel vooral ook iemand die zijn werk tot stand brengt én toetst op 
basis van praktijkervaringen. Hij werkt, naast zijn werk als trainer, nog altijd wekelijks met (zeer) jonge tot 
oudere cliënten met lichte tot ernstige verstandelijke (en lichamelijke) beperkingen. Door deze 
praktijkervaringen te combineren met zijn theoretische achtergrond/inzichten, ontwikkelde Emiel de 
omgekeerde piramide met 22 cognitieve functies. Deze omgekeerde piramide biedt een praktisch handvat om 
te achterhalen welke cognitieve functies van een kind/jongere sterk ontwikkeld zijn en welke nog onvoldoende. 
Dit biedt niet alleen inzicht in het cognitief functioneren, maar biedt ook praktische handreikingen bij het 
(verder) op gang brengen van de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Zo geeft de omgekeerde 
piramide ook houvast bij het uitvoeren van een begeleidingsplan van het kind of de jongere.  
In zijn lezing licht Emiel van Doorn zijn omgekeerde piramide toe. Dit doet hij aan de hand van diverse 
voorbeelden uit zowel het onderwijs, de thuissituatie, de kinderopvang, de zorg als de sociale 
werkvoorziening. Hierbij is zijn motto: ‘Als je niet voor mijn kwaliteiten gaat, moet je van mijn gebreken 
afblijven.’ 
 
Wetenschappelijke verantwoording  
StiBCO houdt zich al ruim 28 jaar bezig met Mediërend Leren. Dit gedachtegoed is door StiBCO ontwikkeld op 
basis van verscheidene vooruitstrevende invalshoeken binnen de (positieve) ontwikkelingspsychologie. Aan 
de basis van Mediërend Leren staan: 

• Lev Vygotsky met zijn concept over de Zone van de Naaste Ontwikkeling; 
• Prof. Greenspan met zijn sociaal- emotionele ontwikkelingstheorie; 
• Prof. Klein met haar liefdevolle interactie met kinderen (mediatie) en haar MISC-concept; 
• Prof. Tzuriel met zijn dynamische testen gericht op het ontdekken en activeren van de leermogelijkheden;  
• Prof. Feuerstein met zijn theorie over de structurele cognitieve veranderbaarheid van het brein en zijn 

theorie over culturele deprivatie. 
StiBCO past Mediërend Leren toe binnen o.a. het onderwijs, de zorg, arbeidsbegeleiding en 
opvoedingssituaties. Hierbij is het uitgangspunt dat de kwaliteit van de interactie van de begeleider bepalend 
is voor de ontwikkeling van het kind/de cliënt/de leerling met wie hij werkt. Mediërend Leren richt zich dus op 
ouders en (professionele) begeleiders en wil door de (verdere) ontwikkeling van hun interactievaardigheden 
de ontwikkeling van het kind/de cliënt bevorderen.  
Naast scholing, training, coaching, supervisie en videobegeleiding van ouders en begeleiders, richt StiBCO 
zich ook op het vaststellen van het leerpotentieel van mensen aan de hand van het dynamisch testen van 
mensen met ontwikkelingsachterstanden/een ontwikkelingsvoorsprong.  
 
Mediërend Leren  
Mediërend Leren is ontwikkeld door StiBCO om de ontwikkeling van kinderen en volwassenen te stimuleren 
m.b.v. de sociale omgeving van het kind/de volwassene. Volgens StiBCO is die omgeving van het grootste 
belang voor het bevorderen van de emotionele, cognitieve, sociale en affectieve ontwikkeling.  
 
Samen vanuit liefde, aandacht en respect de ontwikkeling van het kind/de jongere volgen & beïnvloeden en 
het creëren van een op ontwikkeling gerichte leer- leef-, en werkomgeving zijn in de visie van StiBCO 
essentiële opvoedings- en begeleidingstaken. Voorwaarde hierbij is het geloof in de mogelijkheden van 
mensen en de wil te zoeken naar wat wél kan als bepaalde mogelijkheden zijn afgesloten.  



Mediërend Leren wil zeggen dat we als ouder, docent, leerkracht of begeleider doelgericht én volgens een 
bepaalde werkwijze bij de ander vaardigheden leren ontwikkelen (t.b.v. het cognitieve, sociale, affectieve en/of 
emotionele functioneren). Vaardigheden die gericht zijn op het zo zelfstandig en zelfsturend mogelijk optreden 
van het kind/de jongere in elke situatie. Door het eigen maken van Mediërend Leren en het verbeteren van de 
kwaliteit van interactie, krijgen ouders en begeleiders/docenten kennis en vaardigheden waarmee zij anderen 
doelgericht, liefdevol, stapsgewijs en ontwikkelingsgericht kunnen begeleiden.  
 
Trainingen  
StiBCO is in 1988 opgericht met als doel ontwikkelingsgericht onderwijs en ontwikkelingsgerichte begeleiding 
vanuit de positieve ontwikkelingspsychologie in Nederland op de kaart te zetten. In eerste instantie 
concentreerden de activiteiten zich op het ontwikkelen en het geven van onderwijscursussen rondom het 
Instrumenteel VerrijkingsProgramma (IVP) van Prof. Feuerstein. Vanwege specifieke vragen uit de zorg, de 
sociale zekerheidssector en vooral ook vanuit (pleeg)ouders met betrekking tot de begeleiding van hun kind 
werden vervolgens de trainingen Denkstimulering Thuis, Mediërend Leren, Mediërend Begeleiden en 
Vraaggestuurd Werken ontwikkeld. Ook programma’s als Bright Start en het MISC-concept hebben een plek 
gekregen in het trainingsaanbod van StiBCO. Bij alle trainingen van StiBCO leren de cursisten wat het in de 
praktijk betekent om echt te gaan voor de kwaliteiten van mensen. 

 
Ronde 1 Workshops en interactieve bijdragen 
 
Bijdrage 1: Cognitieve functies in relatie tot de executieve functies 
Emiel van Doorn, auteur van div. boeken over Mediërend Leren, Trainer Mediërend Leren, oprichter StiBCO 
De term ‘executieve functies’ komt uit de neurowetenschap. Hoewel de definities van elkaar verschillen, is 
men het er in de literatuur over eens dat executieve functies de mens in staat stelt om intentioneel en 
doelgericht problemen op te lossen. Iedereen gebruikt zijn of haar executieve functies. Soms hebben 
kinderen/jongeren moeite met het efficiënt en effectief inzetten van hun executieve functies. Ze zijn 
bijvoorbeeld niet zo goed in plannen, initiatief nemen en/of het geconcentreerd werken onder tijdsdruk. Hoe 
kunnen we deze kinderen en jongeren hierbij ondersteunen? Een mogelijkheid is in kaart brengen of de 
cognitieve functies die nodig zijn om één of meer executieve functies te kunnen uitvoeren wel voldoende 
ontwikkeld zijn. Wat als het probleem nu eens ligt in één van deze onderliggende cognitieve functies? Als we 
die gaan trainen zal de uitvoering van de executieve functies dan succesvol worden?  
 
Bijdrage 2: Kan je je wel concentreren zonder de cognitieve functies? 
Floor van Loo, auteur van het basisboek Mediërend Leren, Trainer Mediërend Leren 
Focussen speelt een belangrijke rol in het gedrag van de mens. Wie heeft nog nooit horen zeggen (of zelf 
gezegd): "Ik kan mij moeilijk concentreren" of "Je hebt je aandacht er niet bij?”. In dit soort gevallen zijn we 
niet in voldoende mate gefocust op wat we aan het doen zijn met als gevolg dat we fouten maken. Wat 
betekent dit voor ons eigen denken en handelen? En wat betekent het voor het denken en handelen van onze 
kinderen, cliënten en/of onze leerlingen? Hoe kunnen we er voor zorgen dat onze focus toeneemt en ons 
aantal fouten afneemt? Concentratie = cognitieve functies!  
 
Bijdrage 3: Niet naar school en toch stevig mogen ontwikkelen in de thuissituatie 
Ina Hoffman, MISC-begeleider, ouder 
En dan is het een feit: mijn zoon (toen 11 jaar) gaat niet meer naar school. Niemand meer die hem monitort. 
Niemand die kan vertellen hoe hij zich ontwikkelt. Wat is zijn toekomstperspectief? Ik kom in contact met 
zorginstelling Eduzon en aansluitend met StiBCO. Ik realiseer me: “Ik, zijn moeder, ben degene die hem kan 
ondersteunen bij zijn ontwikkeling. Gewoon in de thuissituatie”. Graag neem ik u met mijn verhaal mee naar 
onze ervaringen hierbij. Onze basis is gelegen in de cognitieve functies van de onderste lagen van de 
omgekeerde piramide. Moeder en zoon (nu 16 jaar oud) zijn samen op zoek naar kwaliteiten en kansen vanuit 
een positief ontwikkelingsperspectief. Een prachtige ontwikkeling die niet meer te stoppen is! 
NB: Deze bijdrage richt zich, net als bijdrage 11, expliciet op ouders. Vanzelfsprekend mogen ouders ook voor 
één van de andere bijdragen kiezen.  
 
Bijdrage 4: Stop met die bijlessen, onderricht kinderen de cognitieve functies 
Nienke Schouwstra, Denkstimulatie Coaching Begripsvorming & Advies, docent Mediërend Leren  
Vanuit haar praktijk geeft Nienke individuele cognitieve begeleiding aan tieners en jongvolwassenen (12-24 
jaar). Haar cliënten hebben beperkingen als AD(H)D, PDD-NOS, Asperger of NLD, in combinatie met een 
hoog cognitief niveau. In deze workshop legt Nienke aan de hand van praktijkvoorbeelden uit hoe ze de 
omgekeerde piramide met cognitieve functies dagelijks toepast. Tevens bespreekt ze hoe de omgekeerde 
piramide als hulpmiddel systematisch kan worden ingezet om ontwikkeldoelen te definiëren, tot een 
handelingsplan te komen en de voortgang vast te leggen. 



Bijdrage 5: Wat vragen we eigenlijk van kinderen? Cognitieve functies bij rekenen  
Roos Simbula, Denknavigatie, en Monique Meijer, RT Almelo; beiden: Denkpodium en docent Mediërend 
Leren 
In de leerlijnen voor het onderwijs zijn nauwelijks tot geen cognitieve functies opgenomen. Raar, want voor de 
uitvoering van de bijbehorende leeractiviteiten zijn cognitieve functies absoluut noodzakelijk. In deze 
presentatie gaan wij op interactieve wijze in op de cognitieve functies die voor de leerlijnen rekenen 
voorwaardelijk zijn. We geven algemene richtlijnen, maar denken vooral gezamenlijk na over het scheppen 
van een denkklimaat in de klas waarbinnen de cognitieve functies bij rekenen meer aandacht krijgen.  
 
Bijdrage 6: Is geloven in het kunnen beter dan het meten van het kunnen? 
Henriette van Zomeren, MISC-begeleider, in opleiding tot IVP-docent  
In hoeverre een kind zich (cognitief) ontwikkelt, wordt voor een groot deel bepaald door onze mensvisie en 
ons geloof in veranderbaarheid. We beseffen pas echt hoe enorm deze invloed is, als we over grenzen kijken 
naar landen waar de heersende opvattingen over veranderbaarheid totaal anders zijn. In de workshop neem ik 
u middels persoonlijke verhalen en filmbeelden mee naar Congo en Tanzania. Verhalen die duidelijk maken 
dat er zonder ‘geloof in kunnen’ ook geen ‘Koninklijke weg’ is. Alle reden om ons eigen geloof in 
modificeerbaarheid onder de loep te nemen.  
 
Bijdrage 7: Weerbaarheid: Cognitie in Uitvoering!  
Maurik Mietes, weerbaarheidstrainer, in opleiding tot IVP-docent  
Aan de hand van actieve werkvormen gaan we aan de slag met de relatie tussen weerbaarheid en de 
omgekeerde piramide met cognitieve functies. Samen onderzoeken we welke cognitieve functies ingezet 
worden bij weerbaarheid, en wat de gevolgen van tekorten in cognitieve functies zijn. Ervaar in de praktijk het 

samenspel tussen denken en doen, op basis van Mediërend Leren, Oosterse Krijgskunst en Westerse 

nuchterheid. Leuk en leerzaam! 
 
Bijdrage 8: Dynamisch onderzoek: samen op zoek naar het leerpotentieel 
Eric Mathijssen, IVP-docent, assessor Dynamic Assessment  
In deze workshop zult u door praktisch voorbeelden en filmbeelden van een dynamisch onderzoek zien wat de 
link is tussen een dynamisch onderzoek en de cognitieve functies. Bij een dynamisch onderzoek gaat de 
begeleider met het kind/de jongere aan het werk waardoor duidelijk wordt welke cognitieve functies worden 
ingezet en van welke kwaliteit ze zijn. Hierbij is het ook zeer van belang dat duidelijk wordt wat de begeleider 
moet doen om die cognitieve functies te stimuleren.  
 

 
Ronde 2 Workshops en interactieve bijdragen 
 
Bijdrage 9: Cognitieve functies in relatie tot de executieve functies 
Emiel van Doorn, auteur van diverse boeken over Mediërend Leren, Trainer Mediërend Leren, oprichter 
StiBCO  
De term ‘executieve functies’ komt uit de neurowetenschap. Hoewel de definities van elkaar verschillen, is 
men het er in de literatuur over eens dat executieve functies de mens in staat stelt om intentioneel en 
doelgericht problemen op te lossen. Iedereen gebruikt zijn of haar executieve functies. Soms hebben 
kinderen/jongeren moeite met het efficiënt en effectief inzetten van hun executieve functies. Ze zijn 
bijvoorbeeld niet zo goed in plannen, initiatief nemen en/of het geconcentreerd werken onder tijdsdruk. Hoe 
kunnen we deze kinderen en jongeren hierbij ondersteunen? Een mogelijkheid is in kaart brengen of de 
cognitieve functies die nodig zijn om één of meer executieve functies te kunnen uitvoeren wel voldoende 
ontwikkeld zijn. Wat als het probleem nu eens ligt in één van deze onderliggende cognitieve functies? Als we 
die gaan trainen zal de uitvoering van de executieve functies dan succesvol worden?  
 
Bijdrage 10: Kan je je wel concentreren zonder de cognitieve functies? 
Floor van Loo, auteur van het basisboek Mediërend Leren, Trainer Mediërend Leren 
Focussen speelt een belangrijke rol in het gedrag van de mens. Wie heeft nog nooit horen zeggen (of zelf 
gezegd): "Ik kan mij moeilijk concentreren" of "Je hebt je aandacht er niet bij?”. In dit soort gevallen zijn we 
niet in voldoende mate gefocust op wat we aan het doen zijn met als gevolg dat we fouten maken. Wat 
betekent dit voor ons eigen denken en handelen? En wat betekent het voor het denken en handelen van onze 
kinderen, cliënten en/of onze leerlingen? Hoe kunnen we er voor zorgen dat onze focus toeneemt en ons 
aantal fouten afneemt? Concentratie = cognitieve functies! 
  



Bijdrage 11: Cognitieve functies inzetten tijdens dagelijkse situaties is helemaal niet moeilijk 
Ineke Hendriks, Bright-Start trainer, docent oudercursussen StiBCO 
Tijdens deze workshop kijken we naar de vele mogelijkheden om de bouwstenen van het denken bij kinderen 
aan te bieden. Tijdens dagelijkse bezigheden (zoals: eetmomenten, boodschappen doen of een bezoekje aan 
de kinderboerderij) kunnen ouders de cognitieve functies van hun kinderen activeren en/of doelbewust 
aanleren. Ouders vullen, als het ware, een gereedschapskist met denkmiddelen die hun kind nodig heeft om 
de wereld te kunnen begrijpen en leerervaringen op te doen. Anders dan op school gebeurt dit op een heel 
natuurlijke en spontane manier. Alle situaties thuis zijn hiervoor geschikt. Met behulp van de denkdoos maken 
we een reis langs de cognitieve functies. Ouders zullen enthousiast worden en ideeën opdoen om thuis uit te 
voeren. 
NB: Deze bijdrage richt zich, net als bijdrage 3, expliciet op ouders. Vanzelfsprekend mogen ouders ook voor 
één van de andere bijdragen kiezen.  
 
Bijdrage 12: Cognitieve functies: voorwaardelijk voor kinderen/pubers met een verstandelijke 
beperking 
Mirjan Somsen, Praktijk SOM=1+1+1, ouder, Master Special Needs, IVP-docent 
Mirjan geeft tijdens deze bijdrage informatie over de mooie uitdaging om mensen met Downsyndroom in hun 
ontwikkeling te stimuleren. Aan bod komen o.a.: het gebruik van de cognitieve functies vanaf babytijd tot 
(jong)volwassenheid, de valkuilen, eisen en doelen, het kritisch denken, over- en ondervragen en vragen over 
het vooruitlopen of juist meebewegen. Mirjan haar stelling is: “Iemand met een verstandelijk beperking wil ook 
wel eens denken!”. 
 
Bijdrage 13: Effectieve interventie gericht op relaties leggen: een bouwsteen voor het eigen maken van 
begrijpend lezen in het Voortgezet Onderwijs 
Cristel Messelink, zorgcoördinator bij het Stanislas College te Rijswijk, IVP-docent  
In deze bijdrage staat de volgende stelling centraal: ‘Een interventie gericht op de cognitieve functie ‘relaties 
leggen’ heeft een positief effect op begrijpend lezen voor jongeren in het Voortgezet Onderwijs.’ 

 
Bijdrage 14: Cognitieve functies trainen in het Voortgezet Onderwijs 
Ronald van den Helder, VMBO-docent bij het Ashram College te Nieuwkoop, docent Mediërend Leren 
Door middel van spel krijgen pubers zicht op de onderste bouwstenen van de omgekeerde piramide van 
cognitieve functies. Op het Ashram College in Nieuwkoop is de “Halli Galli-methode” inmiddels een vast 
onderdeel in het mentoraatsprogramma. Ervaar het zelf tijdens deze workshop! 

 
Bijdrage 15: Cognitieve functies in relatie met hoogbegaafdheid 
Henk Dijk, voorzitter StiBCO, docent Mediërend Leren, IVP-trainer 
Hoogbegaafdheid ≠ kennis. Of moeten we het anders formuleren? In deze workshop ervaart u aan de hand 
van de cognitieve functies wat hoogbegaafde kinderen en jongeren ervaren. Wat gebeurt er bij het ontbreken 
of teveel hebben van één of meerdere cognitieve functies? Is dat mogelijk? Ervaar het zélf! Wanneer u tijdens 
deze workshop uit uw evenwicht raakt dan weet u – hopelijk – precies waar het probleem zit en welke functie 
'schuldig' is. Bestaat er dan toch een Koninklijke weg om tot inzicht en kennis te komen?  

 
Bijdrage 16: Juist ook mensen met ASS moeten in de cognitieve functies ondersteund worden 
Jan en Rita Baas, zorginstelling Eduzon te Wolvega, IVP-docenten 
Eduzon is zich gewaar dat als er geen bewustheid en erkenning is voor de ‘andere’ waarneming van mensen 
met autisme, er teveel spanning ontstaat op de erkenning en acceptatie van elkaars werkelijkheid. De 
consequentie is dat er dan in de onderste drie cognitieve bouwstenen grotere cognitieve tekorten ontstaan. 
Het oprecht waarderen van elkaars werkelijkheid (wederkerigheid) beïnvloedt direct het adequater gebruik van 
de waarneming, nauwkeurigheid en het vermindert de impulsiviteit. Eduzon hanteert mediërende 
levensloopbegeleiding.  


