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De gecijferde wereld in de 21e eeuw
Mensen die handelen



Gegevens uit PIAAC 2012 

Volgende ronde PIAAC in 2022

Even wat gegevens

1,5 M gecijferdheid 

niveau 1 en lager

1,3 M geletterdheid

niveau 1 en lager

Samen (met overlap)

1,9 M 



Gecijferde Rekenkamer ☺

Bron: Algemene rekenkamer (2016)

2,1 M gecijferdheid 

niveau 1 en lager

1,9 M geletterdheid

niveau 1 en lager

Samen (met overlap)

2,5 M 







Situaties in het dagelijks leven

◼ Geletterdheid

◼ Gecijferdheid

◼ Digitale vaardigheden



Lezen, schrijven en rekenen

Taal en Rekenen

Gecijferd, geletterd, digitaal vaardig

19e eeuw
3Rs: Reading, ‘Riting ‘Rithmetic

20e eeuw

21e eeuw



Belangrijkste thema’s (wereldwijd)

◼ Gecijferdheid

◼ Financieel geletterd

◼ Inkomsten

◼ Uitgaven

◼ Sparen

◼ Lenen

◼ Plannen / Risico’s / 

Bescherming

◼ Gezond gecijferd

◼ Digitaal vaardig

◼ Numeracy

◼ Financial literacy

◼ Health literacy

◼ Health numeracy

◼ Data literacy

◼ Digital literacy



Omgaan met hedendaagse 

informatiebronnen - project

Resulaten uit onderzoeksproject 

“Het interpreteren en begrijpen van 

hedendaagse informatiebronnen”.

◼ Interviews

◼ Analyse interviews

◼ Vaardigheden

◼ Uitgevoerd door HU, UU, CINOP/ECBO, 

gesubsidieerd door Expertisepunt 

Basisvaardigheden.



Thema’s

◼ Formulieren

◼ Advertenties

◼ Tijdschriften

◼ Vertrekstaten / OV-apps

◼ Voeding en koken

◼ …

◼ …

◼ …



Hier volgt een mening

Basisvaardigheden = 

Wat je nodig hebt om 

autonoom en zo goed 

mogelijk te participeren in 

de huidige (en 

toekomstige) samenleving.

Uitwerking naar specifieke

domeinen, zoals taal rekenen

1975

2000

2050



Catastrofaal leren van vaardigheden

1. Aanleren - oefenen – nooit gebruiken
◼ Demotivatie, vervreemding, verlies zingeving. 

Vaardigheid verdwijnt of is oppervlakkige 

herinnering (“Heb ik nooit gehad.”)

2. Aanleren – oefenen – alleen in toets of examen 

gebruiken

◼ Teaching to the test, learning to the test, geen 

beklijving, geen zingeving. (“Vertel me precies wat ik moet 

doen.”). Vaardigheid beklijft niet of slecht. Na toets 

of examen snelle afname in vaardigheid.

3. Aanleren – oefenen – alleen op school gebruiken

◼ Schoolse kennis, trucmatige opgaven uit boek of 

toets oplossen. Weinig transfer naar andere 

gebieden. Vaardigheid neemt af.



Rekenen is geïntegreerd

in het culturele, 

maatschappelijke,   

persoonlijke en 

emotionele handelen

Basisbewerkingen 

rekenen

Rekenen in 

contexten uit het 

dagelijkse leven

1950 - 1975 1975 - 2000 2000 - 2025

Rekenen en Gecijferdheid 

Wat hebben mensen nodig?





Voor bewustwording

downloaden:
https://www.probiblio.nl/uploads/2021%20Best

anden/Het-belang-van-rekenen-en-

gecijferdheid(2021).pdf

https://www.probiblio.nl/uploads/2021%20Bestanden/Het-belang-van-rekenen-en-gecijferdheid(2021).pdf


Hier volgt een mening

◼ Basisvaardigheden is wat je nodig hebt om 

autonoom en zo goed als mogelijk te 

participeren in de huidige (en toekomstige) 

samenleving.

◼ Basisvaardigheden is NIET:

◼ Resultaat op schoolse toets

◼ Wat je vroeger nodig had

◼ Selectief en beangstigend

◼ Sommetjes





Onderwijsideeën

◼ Rekengesprekken / gecijferdheidsgesprekken

◼ Angst wegnemen en kwantitatieve wereld verkennen

◼ Rekengesprekken

◼ Foto’s maken

◼ Bewustwording van eigen gecijferd gedrag (wat 

kunnen mensen al wel)

◼ Thema’s bespreken

◼ Cijfers in het nieuws

◼ ffRekenen (oefenen.nl)

◼ Succes! Boekjes

◼ ffLerenRekenen – cursorisch of zelfstudie



Onderwijsideeën

◼ Thematische cursussen/bijeenkomsten

◼ Beter handelen op Marktplaats

◼ Educatieve games bekijken

◼ Klussen begroten, plannen, bestellen

◼ Koken, besparen, …

◼ …

◼ Wekelijkse ervaringen bespreken: kritische dialoog

◼ Halve les eigen vaardigheid, halve les thema

◼ Integreren in taal lessen

◼ Alert zijn in taalondersteuning…

◼ …



Placemat-voorkant



Deze praatplaat is bedoeld om met elkaar te praten over situaties waarbij gecijferdheid een rol speelt. Hieronder 

staan een aantal voorbeelden van vragen die je bij de foto’s kan stellen.  

Op welke manier ga jij naar 

de supermarkt?

Wat is het voordeel van met 

de auto boodschappen 

doen?

Kun je gratis parkeren bij de 

supermarkt?

Laat jij de boodschappen 

weleens thuis bezorgen?

Waarom is het soms handig 

om boodschappen te laten 

bezorgen?

Op welke manier betaal jij 

jouw boodschappen?

Wat is een voordeel van 

met een pinpas betalen?

Wat is een voordeel van 

contant betalen?

Placemat-achterkant





Deze praatplaat is bedoeld om met elkaar te praten over situaties 

waarbij gecijferdheid een rol speelt. 

Hieronder staan een aantal voorbeelden van vragen die je bij de foto’s kan stellen.  

Kook jij weleens met een recept of kook 

je altijd op gevoel?

Wat staat er allemaal in een recept?

Wat doe je als het recept voor 3 

personen is, maar er komen meer 

mensen eten?

Wat drink jij als er gasten bij jouw thuis 

komen?

Hoe weet je dat je genoeg water kookt 

als je voor al je gasten thee zet?

Heb jij altijd precies genoeg koekjes in 

huis om aan iedereen er een uit te 

delen?

Wat voor maten of vormen 

bakblikken heb jij in jouw 

keuken?

Hoe lang duurt het om een 

taart te bereiden en te bakken 

samen?

Waar denk jij aan bij het 

kiezen van het juiste bakblik?





Gecijferdheid:  NL - activiteiten

◼ Gecijferdheid Telt Mee ! (1 jaar)

◼ Tel Mee Met Taal - Experimenten

◼ 4 bibliotheken, waaronder AanZet

◼ Probiblio

◼ Gecijferdheid als basisvaardigheid (OCW, 2021-2023)

◼ Jaarlijkse conferentie:          Woensdag 29 maart 2023 !!!

◼ Masterclasses, bewustwordingsbijeenkomsten, etc.

◼ Materiaal

◼ Onderzoek

◼ Onderzoek EB-Onderzoeksagenda: omgaan met hedendaagse 

informatiebronnen

◼ Onderzoek Movisie-dossier Wat werkt bij versterken gecijferdheid?



Gecijferdheid:  INT- activiteiten

◼ Erasmus+: Common European Numeracy Framework (2018-2021)

◼ Erasmus+: Numeracy in Practice (11 landen, 2022-2024)

◼ PIAAC Numeracy & Literacy in beroepsbevolking (33 landen, 2018-2024) 



Dank voor uw aandacht

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met 

kees.hoogland@hu.nl
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