
Vragenlijst executieve functies 

 
Heb ik vrijwel nooit last van       5 

Heb ik heel soms last van          4 

Heb ik soms last van                   3 

Heb ik regelmatig last van         2 

Heb ik vrijwel altijd last van        1 

Item            Score  
1. Ik gedraag me impulsief.        ____  
2. Ik wil binnenkomende appjes meteen bekijken/beantwoorden.  ____  
3. Ik zeg dingen zonder eerst na te denken.      ____  
Totaalscore RI:          _____  
 
4. Ik zeg ‘ik doe het later wel’ en vergeet het vervolgens.    ____  
5. Ik vergeet huiswerkopdrachten of vergeet materialen mee naar                                                   
huis te nemen.         ____  
6. Ik vergeet afspraken met mensen.       ____  
Totaalscore WG:          _____  
 
7. Ik erger me als huiswerk moeilijk of verwarrend is, of als het veel                                         
tijd vergt om af te maken.        ____  
8. Ik heb een kort lontje; raak snel gefrustreerd.     ____  
9. Ik heb stress voor toetsen.        ____  
Totaalscore ER:          _____  
 
10. Ik heb moeite met concentreren; ik ben snel afgeleid.    ____  
11. Ik heb al snel geen zin meer, ook al is mijn huiswerk nog niet af.  ____  
12. Ik vind het moeilijk om net zo lang door te werken aan                           
huishoudelijke klusjes tot het af is.       ____  
Totaalscore VA:          _____  
 
13. Ik stel huiswerk of huishoudelijke klusjes tot het laatst uit.   ____  
14. Ik vind het moeilijk om leuke activiteiten uit te stellen om aan                               
het huiswerk te beginnen.        ____  
15. Ik moet er aan herinnerd worden om met huishoudelijke klusjes  
te beginnen.          ____  
Totaalscore TI:          _____  
 
16. Ik vind het moeilijk om aan grote opdrachten te beginnen                            
(weten wat er het eerst gedaan moet worden, wat daarna, enzovoort). ____  
17. Ik heb moeite met het stellen van prioriteiten als ik veel te doen  
heb.           ____  
18. Ik raak snel overweldigd door lange termijnprojecten of grote  
huiswerkopdrachten.         ____  
Totaalscore P:          _____  
 
 
 



19. Mijn aantekeningen zien er rommelig uit.      ____  
20. Ik heb geen vaste plek voor mijn boeken, schriften en schrijfgerei  ____  
21. Ik heb moeite om mijn kamer opgeruimd te houden waardoor ik      
spullen kwijtraak.          ____  
Totaalscore O:          _____ 
 
22. Ik vind het moeilijk om in te schatten hoe lang iets duurt  
(b.v. het maken van huiswerk).        ____  
23. Ik krijg mijn huiswerk ‘s avonds niet af en haast me dan om  
het vlak voor de les af te maken.       ____  
24. Het kost me veel moeite om ergens op tijd klaar voor te zijn  
(b.v. school of afspraken).        ____  
Totaalscore TM:          _____  
 
25. Als de eerste oplossing voor een probleem niet werkt, kost  
het me moeite om een tweede te bedenken.     ____  
26. Ik vind het moeilijk om met veranderingen in plannen of  
activiteiten om te gaan.         ____  
27. Ik heb moeite met open huiswerkopdrachten  
(weet b.v. geen onderwerp te bedenken voor een werkstuk).   ____  
Totaalscore F:          _____  
 
28. Ik weet niet hoe ik het effectiefst kan studeren.     ____  
29. Ik controleer mijn huiswerk niet op fouten, ook al hangt er  
veel van af.           ____  
30. Ik evalueer mijn huiswerk niet en verander mijn aanpak  
niet om de kans op succes te vergroten.      ____  
Totaalscore M:          _____  
 
31. Het lukt me maar niet om geld te sparen om iets te kopen  
wat ik graag wil hebben.         ____  
32. Ik zie niet in waarom ik goede cijfers moet halen om een  
lange termijndoel te realiseren.        ____  
33. Als ik moet studeren en er iets leuks te doen is, vind ik het  
moeilijk om mezelf te dwingen om te gaan studeren.    ____  
Totaalscore DD:          _____ 
 
1-3 Reactie-inhibitie ……………………………………………………………………………………... Totaalscore:____  
4-6 Werkgeheugen ……………………………………………………………………………………….  Totaalscore: ____  
7-9 Emotieregulatie ……………………………………………………………………………………… Totaalscore: ____  
10-12 Volgehouden aandacht ……………………………………………………………………….  Totaalscore: ____  
13-15 Taakinitiatie ……………………………………………………………………………………….  Totaalscore: ____  
16-18 Planning/prioritering …………………………………………………………………………. Totaalscore: ____  
19-21 Organisatie ………………………………………………………………………………………… Totaalscore: ____  
22-24 Timemanagement ……………………………………………………………………………… Totaalscore: ____  
25-27 Flexibiliteit …………………………………………………………………………………………  Totaalscore: ____  
28-30 Metacognitie ……………………………………………………………………………………… Totaalscore: ____  
31-33 Doelgericht doorzettingsvermogen …………………………………………………….  Totaalscore: ____ 


