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Situaties in het dagelijks leven

 Geletterdheid

 Gecijferdheid

 Digitale vaardigheden



Gegevens uit PIAAC 2012 (dit is niveau 1 (van de 6))

Volgende ronde PIAAC 2021



Rekenen is geïntegreerd

in het culturele, 

maatschappelijke,   

persoonlijke en 

emotionele handelen

Basisbewerkingen 

rekenen

Rekenen in 

contexten uit het 

dagelijkse leven
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Rekenen en functionele wiskunde

Conceptuele ontwikkelingen



OECD. (2014). PISA 2015 draft mathematics Framework. Retrieved from 

Paris, France: 

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2015draftframeworks.htm

(Vertaald KHo)

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2015draftframeworks.htm




Gecijferdheid

 Gecijferdheid is het vermogen adequaat en 

autonoom om te gaan met de kwantitatieve 

kanten van ons bestaan.

 Kwantitatief is ruim opgevat: 

getallen, patronen en structuren



Voor bewustwording

downloaden:
https://www.gecijferdheid.nl/wp-

content/uploads/2019/08/Het-belang-van-

rekenen-en-gecijferdheid-in-een-leven-lang-

leren_HR.pdf

https://www.gecijferdheid.nl/wp-content/uploads/2019/08/Het-belang-van-rekenen-en-gecijferdheid-in-een-leven-lang-leren_HR.pdf


Aandachtspunten bij lesgeven.

Downloaden: https://oefenen.nl/artikel/artikel-2-volwassenen-rekenen-de-didactiek-van-gecijferdheid/

https://oefenen.nl/artikel/artikel-2-volwassenen-rekenen-de-didactiek-van-gecijferdheid/


Internationale ontwikkelingen

 Gecijferdheid = Numeracy

 Wiskundige geletterdheid = Mathematical literacy

Hoe om te gaan met de 

kwantitatieve kanten van het 

dagelijkse leven en in beroepen?



Project: Common European Numeracy Framework

 Erasmus+ - project 

 Nederland, Oostenrijk, Spanje, Ierland

 dec 2018 – sep 2021 

 Referentiekader (raamwerk) én 

professionaliseringsmodules voor docenten en vrijwilligers 

met reken/gecijfedheidsaanbod, inclusief pilot



Individuele meerdimensionale profielen

Voor ieder aspect zou er 
iets van een 
meetinstrumentje 
moeten zijn: tests, 
observaties, 
dagboek/blog, foto’s, 
zelfbeoordeling
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Gecijferdheid gedrag

Z 

Werkzaamheden met 

specifieke 

rekenwiskunde eisen

(beroepsmatig)

Y 

Dagelijks werk en 

maatschappelijk 

leven (burgerschap)

X 

Persoonlijke en thuis 

situaties

(ontwikkelend)

Aanname: mensen verschillen in gecijferd gedrag

en daarin zijn niveaus te onderscheiden



Gecijferd gedrag

 Een onderwijsactiviteit heeft als bedoeling om 

iemand op een hoger niveau te brengen op 

één of meer van de aspecten.



Onderwijsideeën

 Rekengesprekken / gecijferdheidsgesprekken

 Angst wegnemen en kwantittaieve 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

 Camouflagecursussen

 Beter handelen op Marktplaats

 Educatieve games bekijken

 Klussen begroten, plannen, bestellen

 …

 …

 Boeken bespreken (à la Freire)

 Halve les eigen vaardigheid, halve les thema

 …

 …

 …



Uitnodiging

 Ervaringen delen

 Nieuw aanbod ontwerpen

 Uitvoeren met flankerend onderzoek

 Bijv.: HBO-lectoraat – ProBiblio – Bibliotheken
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