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Gecijferdheid
Cijfers zijn de nieuwe taal



3Gegevens uit PIAAC 2012 (volgende ronde in 2022)



4Bron: Algemene rekenkamer (2016)
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Cijfers zijn de nieuwe taal

Dagelijks talloze beslissingen op basis van cijfers: getallen 
zitten overal. 

Voorbeeld Corona informatie:

▪ Nu Corona website met statistieken, getallen 

▪ 15 jaar geleden zou informatie op de site alleen talig zijn

▪ 30 jaar geleden bestond er nog geen website
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Gecijferdheid is het vermogen adequaat en 
autonoom om te gaan met de kwantitatieve 
wereld om je heen in alle verscheidenheid

Kwantitatief is ruim opgevat: getallen, data, apps, 
diagrammen, structuren (2D/3D)

Omgaan met cijfers en het interpreteren ervan, is van 
invloed op dagelijks leven: gezondheid, arbeidskansen, 
inkomen en werk.



Situaties in het dagelijks leven 
zijn vaak een combinatie van:

• Taal

• Digitaal

• Gecijferdheid
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Uit de digitale Lesbrief Donorregister L&S: 

Zo vul je persoonsgegevens in voor het Donorregister :

Schrijf je naam precies zoals die op je ID-bewijs of paspoort staat. 

Je vult alleen je voorletters en je achternaam in. 

Vul dan je geboortedatum in. 

Dan vul je je Burgerservicenummer (BSN) in. 

Je BSN staat op je ID-bewijs of paspoort en op het pasje van je zorgverzekering. 

Vul dan je adres in, je huisnummer en je postcode. 

Controleer of je alles goed hebt ingevuld.
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Taal, gecijferdheid of digitale 
vaardigheden?
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Rekenen en gecijferdheid: wat hebben 
mensen nodig?

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
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Cijferen GecijferdheidRealistisch rekenen/wiskunde
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Ideeën voor aanbod
◼ Rekengesprekken / gecijferdheidsgesprekken

◼ Angst wegnemen en kwantitatieve wereld verkennen:

◼ Rekengesprekken

◼ Foto’s maken

◼ Bewustwording van eigen gecijferd gedrag (wat kunnen mensen al 
wel)

◼ Aansluiten bij context en thema’s bespreken

◼ Cijfers in het nieuws bespreken

◼ ffRekenen (oefenen.nl)

◼ Succes! Boekjes

◼ Integreren in taallessen 

◼ Thematische cursussen of bijeenkomsten:

◼ Beter handelen op Marktplaats, educatieve games bekijken, klussen 
begroten, plannen, budget koken, bestellen
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Experiment Gecijferdheid Telt Mee!

Samenwerkende partners:

▪ Hogeschool Utrecht 

▪ Bibliotheek AanZet

▪ Bibliotheek Oostland

▪ Bibliotheek DOK

▪ Probiblio 

Doel: Hoe kunnen bibliotheken mensen die moeite hebben met gecijferdheid 
bereiken en ondersteunen?

Bekijk de website: Gecijferdheid Telt Mee!

https://gecijferdheidteltmee.nl/


17

Voorkant praatplaat 
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Achterkant praatplaat 
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Bekijk de factsheet

https://www.probiblio.nl/nieuws/factsheet-voor-bibliotheken-over-gecijferdheid
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Gecijferdheid ook na vandaag

▪ Jaarlijkse landelijke conferentie: save the date 29 maart 2023

▪ Informatie en materialen vind je op: Gecijferdheid Telt Mee!

▪Hogeschool Utrecht, CINOP en Universiteit Utrecht blijven 
onderzoek doen

▪Ook de bibliotheeksector gaat verder met het thema

https://gecijferdheidteltmee.nl/


Josja Pieterse, jpieterse@probiblio.nl

Kees Hoogland, kees.hoogland@hu.nl

Meer informatie
• Het-belang-van-rekenen-en-gecijferdheid(2021).pdf (probiblio.nl)
• artikel-2-volwassenen-rekenen-de-didactiek-van-gecijferdheid.pdf (oefenen.nl)
• Whitepaper Het belang van gecijferdheid in een digitale context - CINOP

Interviews: 
• ‘Gecijferdheid is overal, in alle dagelijkse dingen’ | Probiblio
• Bibliotheek Oostland: 'Kijk bij gecijferdheid naar de dagelijkse context' | Probiblio
• ‘Gecijferdheid is deel van de basisvaardigheden, daarom doen wij mee’ | Probiblio
• De Maatschappelijke Bibliotheek spreekt met... Kees Hoogland | Probiblio
• Marlies Elderenbosch: ‘Bibliotheken hebben alles in huis om succesvol met 

gecijferdheid aan de slag te gaan’ | Probiblio

Zie ook Gecijferdheid Telt Mee!

mailto:jpieterse@probiblio.nl
mailto:kees.hoogland@hu.nl
https://www.probiblio.nl/uploads/2021%20Bestanden/Het-belang-van-rekenen-en-gecijferdheid(2021).pdf
https://oefenen.nl/wp-content/uploads/2019/08/artikel-2-volwassenen-rekenen-de-didactiek-van-gecijferdheid.pdf
https://cinop.nl/publicaties/whitepaper-het-belang-van-gecijferdheid-in-een-digitale-context/
https://www.probiblio.nl/blog/gecijferdheid-is-overal-in-alle-dagelijkse-dingen
https://www.probiblio.nl/blog/bibliotheek-oostland-kijk-bij-gecijferdheid-naar-de-dagelijkse-context
https://www.probiblio.nl/blog/gecijferdheid-dok-delft
https://www.probiblio.nl/blog/de-maatschappelijke-bibliotheek-spreekt-met-kees-hoogland
https://www.probiblio.nl/blog/marlies-elderenbosch-bibliotheken-hebben-alles-in-huis-om-succesvol-met-gecijferdheid-aan-de-slag-te-gaan
https://gecijferdheidteltmee.nl/

