
Werken met het 
KIESblok bevordert 
doelgericht gedrag 

Bij zelfsturing gaat het om het 
hanteren van emoties, impulsen 
beheersen en doelgericht 
gedrag. Doelgericht gedrag is 
één van de executieve functies 
(EF). In het artikel Ontwikkel EF 
met KIESblok lees je meer over 
de andere EF. Gebrek aan 
zelfsturing kan leiden tot een 
laag zelfbeeld, angst, koppigheid 
en besluiteloosheid.

Zelfsturing

“Kinderen die 

impulsen goed 

kunnen beheersen 

zijn in staat om beter 

te leren en kunnen 

zich sociaal beter 

redden.”

KIESblok is een cocktail 
van executieve 

functies, zelfsturing en 
metacognitie.

https://www.kiesblok.nl/executievefuncties


✓ Het opstellen van haalbare doelen (Wat ga ik leren, Wat weet ik er al van)
✓ Plannen van werk (Wat weet ik er al van? Wat ga ik leren? Hoe pak ik het aan?)
✓ Reflecteren op eigen werk en handelen (Ik kijk terug)
✓ Keuzes maken (Hoe pak ik het aan?)
✓ Problemen oplossen (Wat weet ik er al van, Wat ga ik leren, Hoe pak ik het aan?
✓ Ik werk zelfstandig, Ik werk coöperatief, Ik stel een vraag, Ik kijk terug)
✓ Samenwerken (Ik werk coöperatief, Ik stel een vraag, Ik kijk terug)

Vaardigheden zoals geconcentreerd werken, haalbare doelen 

stellen, plannen, reflecteren, keuzes maken, problemen oplossen 

en samenwerken stimuleren zelfsturing. Zie je de raakvlakken met 

KIESblok?

K I E S b l o k

o nt w i k ke l t  

d o e l g e r i c ht  

g e d ra g .  

P ra te n  o v e r  

d o e l g e r i c ht  l e r e n  

ko m t  b i j  h e t  

w e r ke n  m e t  h e t  

K I E S b l o k d a g e l i j k s  

a a n  b o d .  

Hoe ontwikkelt een kind zelfsturing? 

(Dit heeft betrekking op alle KIESblok vlakken: 

voorkennis activeren, doelen stellen, de aanpak 

bepalen, inoefenen, zelfstandig/coöperatief 

werken, vragen stellen en reflecteren)

*uit leerplankader gezonde leefstijl SLO

Laat kinderen:                                           *

▪ Beschrijven wat concentratie is en 

uitleggen waarom het belangrijk is 

▪ Uitleggen hoe ik kan voorkomen 

dat ik afgeleid word

▪ Beschrijven hoe ik kan omgaan met 

tegenslag

▪ Een eenvoudig plan maken voor de 

uitvoering van een taak

▪ Uitleggen waarom het handig is om 

een plan te maken



Metacognitie Metacognitie
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Metacognitie Metacognitie
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Metacognitie Metacognitie

- Concentreren
- Niet opgeven
- Samenwerken 
- Nieuwsgierig zijn
- Proberen
- Je fantasie gebruiken
- Jezelf blijven verbeteren
- Genieten van het leren

Kinderen kunnen leren om hun gedrag zelf te sturen 

als eigenaar van hun eigen gedrag.

Clarke (2016) onderscheidt verschillende aspecten van 

metacognitie:

Metacognitie is het inzicht over het

eigen leerproces; het 'leren over

leren' dat o.a. de motivatie; het

genieten van leren vergroot. Door

het werken met het KIESblok zijn

kinderen betrokken bij het; ophalen

van voorkennis, het opstellen van

doelen, het kiezen van de aanpak,

het inoefenen van de aanpak,

zelfstandig of coöperatief

verwerken, vragen stellen en

reflecteren. De kinderen zijn aan zet

en leren veel bewuster, dit vergroot

metacognitie.

Wist je dat het KIESblok

naast het bevorderen van 

zelfregulering, metacognitie 

en de groei van EF, ook heel

concreet zorgt voor de 

ontwikkeling van 21e-

eeuwse vaardigheden?

Het SLO heeft KIESblok

hiervoor als inzetbaar 

instrument aangemerkt en 

geplaatst op hun website.

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/voorbeeldmaterialen/overzicht-leermiddelen


Doelgericht gedrag zorgt 

voor het vergroten van de 

concentratie en motivatie.

“Ik vind het KIESblok fijn om mee te 

werken omdat als ik het blokje omdraai, 

weet ik dat ik moet schakelen in mijn 

hoofd.” (Isa, groep 5)

Werk ook doelgericht aan zelfsturing (doelgericht gedrag), metacognitie en 

EF met het KIESblok. Meer informatie over het KIESblok is te vinden op: 

www.kiesblok.nl

Het is middels de E-learning: “Werken met het KIESblok” mogelijk om in 

zes weken het KIESblok te implementeren in de klas. Er is geen vervanging 

nodig voor de groep en er is een duo- leerkracht cursus beschikbaar. 

Naast de training: Werken met het 

KIESblok” zijn er meerdere Expert 

trainingen beschikbaar die zorgen voor 

verdieping:

▪ Coöperatief werken 

▪ Leren leren

In de training Leren leren komt het

fundament van het KIESblok aan bod. 

Het geheel zorgt ervoor dat iedere 

leerkracht direct aan de slag kan met:

▪ De leerlijn leren leren

▪ Werkhoudingproblemen 

▪ 21e- eeuwse vaardigheden

▪ Executieve functies

https://www.kiesblok.nl/
mailto:info@kiesblok.nl?subject=Informatie-KIESblok
https://www.linkedin.com/company/kiesblok
https://www.facebook.com/kiesblok
http://www.kiesblok.nl/

