
Het belang van gecijferdheid in een digitale context
Vaardig omgaan met informatiebronnen vraagt meer dan

leesvaardigheid
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Communicatie in onze samenleving krijgt
steeds meer een multimodaal karakter. Het is
een combinatie van woorden met meer en meer
getallen, grafieken en diagrammen. Aangebo
den in een veelal digitale context. Deze infor
matiebronnen hebben vaak een groot maat
schappelijk belang. Denk aan persconferenties
over corona of formulieren voor de hypotheek.

In Nederland gaat dit 2,5 miljoen mensen niet
goed af; zij hebben moeite met taal en/of reke
nen. Het is in Nederland gebruikelijk om voor
deze groep de term ‘laaggeletterd’ te gebrui
ken. Dit lijkt te verwijzen naar enkel moeite heb
ben met taal. Vaardig omgaan met deze infor
matiebronnen en nieuwe vormen van communi
catie vergt echter geletterdheid én gecijferd
heid in een digitale context.

Geletterd én gecijferd in een digitale context
In de media en in beleidsstukken zien we voor
namelijk aandacht voor geletterdheid en veel
minder voor gecijferdheid. Dat moet anders.
Onderzoek toonde in 2016 al aan dat meer
mensen moeite hebben met rekenen dan met
taal [1].
Dit whitepaper is bedoeld voor alle professio
nals die betrokken zijn bij het leren en ontwikke
len van volwassenen. We bespreken in dit white
paper hoe we in Nederland meer kunnen berei
ken door gecijferdheid als cruciale basisvaardig
heid te zien en voorwaardelijk, naast geletterd
heid, voor een leven lang ontwikkelen. In onze
visie zijn hiervoor drie stappen noodzakelijk:

■ bewustwording van het belang van gecijferd
heid onder alle Nederlanders;

■ deskundigheidsbevordering van alle professi
onals;

■ onderzoek naar wat gecijferdheid is en wat
voor interventies ingezet kunnen worden.

Per stap zetten we uiteen wat daarover al be
kend is uit onderzoek en uit de praktijk, en op
welke manier een andere aanpak – met meer

aandacht voor gecijferdheid – ook meer kan op
leveren. Het doel van dit whitepaper is om het
gesprek op gang te brengen hoe we in Neder
land meer volwassenen kunnen bereiken die
moeite hebben met gecijferde situaties.

Krachtenbundeling HU en CINOP bij aan
pak gecijferdheid: “Het is 5 voor 12.”

Per 2022 bundelen Hogeschool Utrecht
(HU) en CINOP hun krachten om meer aan
dacht te vragen voor het belang van gecij
ferdheid in onze samenleving. Dat is nodig:
onderzoek toont aan dat laaggecijferdheid
in Nederland een groter probleem is dan
laaggeletterdheid. HU en CINOP starten
een bewustwordingscampagne, bieden di
verse activiteiten voor deskundigheidsbe
vordering van docenten, vrijwilligers, be
leidsmakers aan, doen onderzoek en ontwik
kelen instrumenten. Doel: meer volwasse
nen bereiken die moeite hebben met gecij
ferde situaties, en voor hen mogelijkheden
creëren voor persoonlijke ontwikkeling door
een effectieve aanpak die echt bij hen past.

1. Inleiding gecijferdheid

Door de onbekendheid met het belang van ge
cijferdheid blijven kansen onbenut om meer
mensen te bereiken. Om te zorgen dat meer
Nederlanders het belang van gecijferdheid in
zien, is het nodig dat duidelijk is wat gecijferd
heid is en waarom het belangrijk is in ons dage
lijks handelen.

1.1 Gecijferdheid - Waar hebben we het over?
Gecijferdheid gaat om het kunnen omgaan met
kwantitatieve informatie in het dagelijks leven,
op het werk en bij scholing. Het is een functio
nele vaardigheid die niet alleen gaat om het be
grijpen van informatie met getallen, maar ook
om het juiste gebruik van die informatie. Een
basis in gecijferdheid heb je als volwassene in
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Nederland nodig, net zo goed als een basis in
taalvaardigheid en digitale vaardigheid. Het is
een cruciale vaardigheid om optimaal te kunnen
deelnemen aan de samenleving. We hanteren de
volgende definitie:

Gecijferdheid is het vermogen adequaat en
autonoom om te gaan met de kwantitatieve
aspecten van de wereld om ons heen.[2]
Gecijferdheid gaat verder dan iets kunnen
uitrekenen of cijfermatige handelingen kun
nen uitvoeren. Dit is weergegeven in het
Europese Raamwerk Gecijferdheid (Com
mon European Numeracy Framework). 

Figuur 1 Factoren die gecijferd gedrag verbeteren [3]

Bij het begrip rekenen is een sterke associatie
met het kunnen uitrekenen van sommen (en de
kennis en vaardigheden om bewerkingen uit te
kunnen voeren), linksonder in figuur. Gecijferd
heid is meer dan dat: het gaat ook om de con
text waarin dat gebeurt, iemands houding en
hogere-orde-vaardigheden. Immers, uiteindelijk
gaat het erom dat iemand cijfermatige hande
lingen kan toepassen in een functionele context
(linksboven in figuur). Daarbij zijn hogere-orde-
vaardigheden noodzakelijk, zoals het kunnen in
terpreteren van getallen of het beredeneren
wat er uitgerekend moet worden (rechtsboven).
De mate waarin dit succesvol gebeurt, wordt
beïnvloed door ieders houding ten aanzien van
getallen (rechtsonder). Volwassenen met reken
angst bijvoorbeeld kunnen helemaal dichtslaan
bij het zien van informatie met veel getallen,

waardoor dit uiteindelijk het hele proces nega
tief beïnvloedt (rekenkundige handelingen gaan
verkeerd en de interpretatie ervan gaat mis).

Voorbeeld van gecijferd gedrag in het da
gelijks handelen

Een voorbeeld van een context waarbij ge
cijferdheid nodig is, is het reizen met het
openbaar vervoer. Stel dat je trein een
kwartier vertraging heeft, haal je je over
stap naar de bus dan nog? Als je de app van
de Nederlandse Spoorwegen niet kent of
gebruikt, moet je eerst weten hoe laat je
aankomt op het station. Vervolgens moet je
beredeneren wat het nieuwe tijdstip is waar
op je aankomt op het station. Om vervol
gens te begrijpen wat dit voor jou betekent:
je gaat je overstap naar de geplande bus net
niet halen. Vervolgens moet je een beroep
doen op je probleemoplossend vermogen:
welke alternatieven zijn er om toch op tijd
te komen? En in de tussentijd is je houding
(niet in paniek raken, vertrouwen dat je het
goed aanpakt) bepalend voor de uitkomst.

1.2 Hoeveel mensen hebben moeite met
gecijferdheid in Nederland?
Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd die iets
zeggen over de mate van gecijferdheid in Ne
derland. Het recentste onderzoek naar gecij
ferdheid onder Nederlandse volwassenen is het
PIAAC-onderzoek, dat ECBO in samenwerking
met ROA in 2012 uitvoerde.[4]
PIAAC is een internationaal vergelijkend onder
zoek naar de basisvaardigheden van volwasse
nen van 16 tot en met 65 jaar. De vaardigheden
die in 2012 gemeten zijn, zijn leesvaardigheid,
rekenvaardigheid en probleemoplossend ver
mogen in digitale omgevingen. Na dit onder
zoek uit 2012 is er geen nieuw onderzoek meer
gedaan onder volwassenen naar het niveau van
gecijferdheid. De uitkomsten van nieuw onder
zoek worden op zijn vroegst in 2024 verwacht;
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tot die tijd baseert men zich op de data uit 2012.
Er zijn na 2012 wel onderzoeken uitgevoerd on
der scholieren. Bijvoorbeeld on
derzoek naar de vaardigheden
van basisschoolkinderen [5] en
van scholieren in het voortgezet
onderwijs.[6] Op basis van deze
data worden voorspellingen ge
daan over het aantal scholieren
dat laaggecijferd uitstroomt uit
het primair of voortgezet onder
wijs. Zo blijkt uit het PISA-onder
zoek uit 2018 dat 16% van de Ne
derlandse leerlingen (nog) on
voldoende wiskundig geletterd
is.[7]

Op basis van het PIAAC-onder
zoek uit 2012 weten we dat er 1,3
miljoen Nederlanders zijn die moeite hebben
met taal (laaggeletterden) en 1,5 miljoen Neder
landse volwassenen die moeite hebben met re
kenen (laaggecijferden). We weten verder dat
taal, rekenen en probleemoplossend vermogen
in een digitale context sterk samenhangen:
deelnemers die laag scoren op de ene vaardig
heid presteren ook minder goed op de andere
vaardigheden.[8] Uit de PIAAC-data blijkt dat
ongeveer driekwart van de laaggeletterden ook
laaggecijferd is en op het laagste niveau van
probleemoplossend vermogen in een digitale
context presteert.[9]

Op basis van de beschikbare data zijn nieuwe
schattingen gemaakt over het mogelijke aantal
laaggeletterden en laaggecijferden in Neder
land. De Algemene Rekenkamer heeft in 2016
een schatting gemaakt van het aantal Nederlan
ders met beperkte basisvaardigheden van 16
jaar en ouder (dus ook volwassenen ouder dan
65 jaar).[10] Doordat meer mensen worden
meegenomen in de schattingen, kwam naar vo
ren dat er 2,5 miljoen Nederlanders zijn met be
perkte taal of rekenvaardigheden.

Figuur 2 Aantal laaggeletterden en laaggecijferden in
Nederland, peiljaar 2012 [11]

Het is in Nederland gebruikelijk om dit aantal
van 2,5 miljoen te noemen in de discussie over
het aanpakken van beperkte basisvaardigheden
onder volwassenen. De term laaggeletterden
wordt hierbij gebruikt voor mensen die zowel
moeite hebben met taal als met rekenen en di
gitale vaardigheden. Anders dan vaak in de me
dia en ook in het overheidsbeleid naar voren
komt, gaat het dus helemaal niet alleen om vol
wassenen die moeite hebben met taal, maar om
de totale groep Nederlanders die moeite heb
ben met taal en/of rekenen en/of digitale vaar
digheden.

1.3 Belang van gecijferdheid neemt toe
Door toenemende digitalisering en technologi
sering van de samenleving is het gebruik van ge
tallen, diagrammen, schema’s, filters, algoritmen
en indexcijfers in de onderlinge communicatie
in de afgelopen 25 jaar sterk toegenomen. Het
coronadashboard van de overheid bestaat voor
meer dan 80% uit getalsmatige informatie, bij
het online winkelen worden klanten steeds meer
geconfronteerd met filters, getallen, specifica
ties en getalsmatige vergelijkingen. Apps op de
telefoon zijn steeds meer schematisch ingericht.
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Om volwaardig te kunnen (blijven) participeren
in de hedendaagse samenleving, vergt dit nu en
in de toekomst een steeds grotere mate van ge
cijferdheid.

2. Bewustwording van het be
lang van gecijferdheid
2.1 Gecijferdheid onderbelicht
Als het om zoveel mensen gaat en het belang
van gecijferdheid toeneemt, waarom is er dan
zo weinig aandacht voor gecijferdheid? Opval
lend in de communicatie over geletterdheid, ge
cijferdheid en digitale vaardigheden zowel van
uit de overheid als in de media, is de nadruk op
taal: het gaat om ‘de aanpak van laaggeletterd
heid’, het programma van de betrokken ministe
ries heet ‘Tel mee met Taal’ en een recente
overheidscampagne gericht op het aanpakken
van lage basisvaardigheden verwijst naar de
website ’www.doemeermettaal.nl’. Ook zien we
in de aanpak van overheidscommunicatie dat er
steeds vaker gebruikgemaakt wordt van erva
ringsdeskundigen op het gebied van laaggelet
terdheid, bijvoorbeeld de ‘Direct Duidelijk Briga
de’.[12] Over ervaringsdeskundigen (volwasse
nen die moeite hebben met gecijferde situaties
of volwassenen die ervaring hebben met (non-)
formeel aanbod gericht op het versterken van
gecijferd gedrag) op het gebied van gecijferd
heid is weinig bekend.

Dat er meer aandacht is voor geletterdheid en
minder voor gecijferdheid heeft te maken met
onvoldoende bewustzijn van het nut en de
noodzaak van gecijferdheid. Dat komt omdat
men:
■ niet weet wat gecijferdheid is;
■ niet weet waarom gecijferdheid belangrijk is;
■ niet herkent dat iemand laaggecijferd is, en

ook zichzelf er niet in herkent.

We weten niet wat gecijferdheid is
Het feit dat er zoveel mensen laaggecijferd zijn
in Nederland roept vragen op. “Iedereen is toch

naar school geweest?” Of: “Je hoeft toch niet
meer te kunnen rekenen, daar hebben we de re
kenmachine toch voor?” De vragen laten zien
dat men zich niet realiseert waar het bij gecij
ferdheid echt om gaat. 
Het heersende beeld dat het gaat om het niet
kunnen uitrekenen (met pen en papier) van
sommen, is hardnekkig. Dit beeld heeft ook ef
fect op de aanpak en het aanbod: dat is vaak ex
pliciet gericht op rekenen en niet op de functio
nele context waarvoor gecijferdheid nodig is en
trekt daardoor weinig deelnemers. Gecijferd
heid gaat om het interpreteren van getallen,
diagrammen en grafieken, ermee redeneren en
bedenken wat er eigenlijk uitgerekend moet
worden. Het daadwerkelijke uitrekenwerk wordt
in de praktijk tegenwoordig gedaan met reken
machines of apps.

We weten niet waarom gecijferdheid belangrijk
is
Doordat zo weinig mensen weten wat gecijferd
heid is, is men zich ook niet bewust van het ef
fect van laaggecijferdheid op het dagelijks han
delen. Dat het bijvoorbeeld gaat over het ver
binden van de juiste conclusies aan cijfermatige
informatie of dat het gaat over je houding ten
aanzien van kwantitatieve informatie. Men – o.a.
beleidsmakers, professionals in onder meer de
sectoren gezondheid of financiën en docen
ten – realiseert zich niet dat dit in het dagelijks
leven belemmerend werkt, bijvoorbeeld bij het
volgen van een recept, het betalen in een winkel
of het uitrekenen hoe laat je weg moet gaan om
op tijd te komen op je bestemming.

We herkennen laaggecijferdheid niet
Net zoals bij laaggeletterden geldt bij laaggecij
ferden dat zij strategieën hebben ontwikkeld om
hun moeite met gecijferdheid te verbergen. Ze
gebruiken bijvoorbeeld excuses als: “De wekker
ging niet af.”; “Ik kan niet koken, ik vind kant-en-
klaarmaaltijden veel lekkerder.” Maar ook door
bijvoorbeeld altijd met groot geld te betalen of
door andere mensen in te schakelen voor
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administratie en dit verder niet controleren, of
opmerkingen te maken als “Ik ben niet goed
met cijfers, dus doe jij het maar”.[13]
Hierdoor is het moeilijk om laaggecijferdheid te
herkennen. Tegelijkertijd is het beeld dat de me
dia soms schetsen, dat laaggecijferden altijd be
talingsproblemen hebben of niet weten hoeveel
en hoe vaak zij hun medicijnen moeten inne
men, ook niet juist. Hierdoor kan het zijn dat an
dere vormen van laaggecijferd gedrag niet her
kend worden.

Er is een minder groot taboe op laaggecijferd
heid , dan op laaggeletterdheid.[14] Men komt
er eerder voor uit moeite te hebben met reke
nen. Men kan er soms zelfs mee pochen: “Ik heb
niets met cijfers”.  

Gecijferdheid onderbelicht

Dat er meer aandacht is voor taal dan voor
rekenen zien we ook terug in het aantal
deelnemers aan educatietrajecten. Uit het
onderzoek “Toekomst van de educatie van
uit het perspectief van roc’s” uit 2016[15]
blijkt dat er aanzienlijk minder deelnemers
aan rekentrajecten zijn dan aan taaltrajec
ten. Uit een inventarisatie onder alle roc’s
bleek dat in 2014 slechts 2% van alle deel
nemers aan educatietrajecten deelnam aan
een rekencursus (van de in totaal ruim
11.000 deelnemers aan educatietrajecten).
Voor NT1 en NT2-trajecten gold dat er veel
meer deelnemers waren (17% respectievelijk
46% van het totaal aantal deelnemers aan
educatietrajecten).

2.2 Wat is er nodig?
Bewustwording van het belang van gecijferd
heid begint bij heldere informatievoorziening
gericht op alle professionals die betrokken zijn
bij de aanpak van lage basisvaardigheden. Denk
aan beleidsmakers van centrale en regionale
overheden, bibliotheken en werkgevers. Die in

formatie moet drieledig zijn:

1. Bewustwording van wat gecijferdheid inhoudt
en op welke manier geletterdheid, gecijferdheid
en digitale vaardigheden samenhangen
Er moet meer aandacht komen om kennis over
gecijferdheid te verspreiden in diverse vormen
(kennissessies, documenten, websites enz.). In
de informatievoorziening moet centraal staan
dat de vaardigheden geen doel op zich zijn,
maar een middel om in dagelijkse situaties op
het werk, tijdens studie of in het privéleven zelf
redzaam te zijn. Lezen, schrijven, rekenen en di
gitale vaardigheden hangen sterk met elkaar sa
men.

2. Bewustwording van het effect van laaggecij
ferdheid op het dagelijkse handelen
De informatievoorziening moet meer ingaan op
het aspect gecijferdheid in herkenbare alledaag
se situaties. Wat is het effect van laaggecijferd
heid in het dagelijks leven? Het is belangrijk dat
alle professionals, van beleidsmakers tot vrijwilli
gers in de non-formele educatie, zich ervan be
wust worden dat dit verder gaat dan het uitreke
nen van sommen.

3. Bewustwording van welke kansen nu nog on
benut blijven om laaggecijferdheid aan te pak
ken
Laaggecijferden voelen zich eerder aangespro
ken als uitgegaan wordt van een functionele
context waarin basisvaardigheden toegepast
moeten worden. We bereiken meer mensen als
we meer uitgaan van concrete leerwensen,
waarin vaardigheden een middel zijn om dat
doel te bereiken.

3. Deskundigheidsbevordering

Behoefte aan nieuwe kennis en deskundigheid
We hebben nog een behoorlijk aantal stappen te
maken in de bewustwording over gecijferdheid.
Ook op het gebied van deskundigheid rondom
gecijferdheid ligt er nog een uitdaging.
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De behoefte aan (nieuwe) kennis is groot. Dat
zien we niet alleen in de praktijk terug, maar dat
blijkt bijvoorbeeld ook uit een onderzoekscall
van het Expertisepunt Basisvaardigheden [16].
Daarin wordt beschreven dat er een sterke be
hoefte is aan nieuwe kennis die bijdraagt aan de
professionalisering en beroepsinnovatie van so
ciaal werkers. Dat deze call zich specifiek richt
op sociaal werkers illustreert dat basisvaardig
heden verder reiken dan alleen het educatieve
domein. Het raakt ook het sociaal domein, waar
juist de handelingsbekwaamheid van professio
nals van belang is, omdat zij de doelgroep ken
nen, al bestaande activiteiten met elkaar kunnen
verbinden en daarbij kunnen inspelen op leer
wensen.

Om problemen rondom gecijferdheid sneller te
kunnen herkennen, moeten we werken aan de
basiskennis van docenten (NT1 en NT2), vrijwilli
gers, beleidsmakers, overheden. Door hierop in
te zetten verrijken deze professionals hun beeld
en kunnen zij sneller inspelen op waar de proble
matiek precies zit. Inspelen is niet: het overne
men van de problemen en dit gaan oplossen. In
spelen is: de keuze maken om naast de volwas
sene te gaan staan die problemen ervaart bij
(bepaalde) basisvaardigheden en diegene de be
nodigde vaardigheden te leren. Op die manier
werk je immers aan een duurzame oplossing en
zet je mensen in hun kracht.

Inspelen op basisbehoeften voorwaarde voor
ontwikkeling
Uit de praktijk weten we dat iemand gemoti
veerd is om te leren als het gaat om iets waar
deze in het dagelijkse leven mee te maken heeft
of interesse in heeft. Deze praktijkervaring
wordt ondersteund door de zelfdeterminatie
theorie van Ryan en Deci.[17] Intrinsieke motiva
tie van mensen is afhankelijk van de vervulling
van drie basisbehoeften: competentie, autono
mie en verbondenheid.
■ De behoefte aan competentie gaat om het

gevoel en het geloof dat je de capaciteiten

hebt om goed te kunnen functioneren of
iets te kunnen leren.

■ Autonomie gaat over de mogelijkheid om
zelf keuzes te maken en zelfstandig te kun
nen handelen.

■ Verbondenheid gaat om geaccepteerde en
gewaardeerde relaties met anderen en het
gevoel hebben dat je het niet alleen hoeft op
te knappen, maar dat je een beroep kunt
doen op de mensen om je heen.

Wanneer we dit vertalen naar de praktijk van ba
sisvaardigheden, en dan in het bijzonder gecij
ferdheid, dan betekent dit dat een cursus reke
nen bij de meeste volwassenen niet direct zal
aanslaan. Het lost namelijk niet op waar men in
de praktijk tegenaan loopt. Bijvoorbeeld: een
basiscursus rekenen helpt niet bij het invullen
van de juiste bedragen in je belastingaangifte of
bij het juist kunnen interpreteren van grafieken
of tabellen die informatie geven over het aantal
coronabesmettingen en ziekenhuisopnames.
Wat wel aanspreekt is een cursus als ‘Verkopen
op marktplaats’, ‘Koken binnen je budget’ of ‘Op
jezelf gaan wonen’. Een betekenisvolle cursus
gaat uit van een positieve leervraag. Werken aan
vaardigheden wordt ingezet als middel om een
leerdoel te bereiken, het is geen op zichzelf
staand doel. Binnen een dergelijke cursus kun
nen onderdelen van vaardigheden behandeld
worden; het gaat niet om het aanleren van de
basis tot een gevorderd niveau. Dat is veelal ook
niet nodig: de meeste volwassenen met lage ba
sisvaardigheden zitten tegen het referentie-
niveau 2F aan. Betekenisvol aanbod, in welke
cursusvorm dan ook (online, zelfstudie, 1-op-1,
meerdaags of een bijeenkomst) gaat niet uit van
datgene wat de docent wil overbrengen, maar
gaat uit van wat de deelnemer wil leren en ont
wikkelen. Iets waar de deelnemer behoefte aan
heeft, zowel qua inhoud als vorm. De docent
speelt daarop in met kennis en vaardigheden om
de deelnemer te laten groeien.
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Koken binnen je budget – NT1-succes in
Arnhem [18]

In Arnhem ging vier jaar geleden het roer
om bij bibliotheek Rozet in hun aanpak om
NT1-deelnemers te bereiken met het cur
susaanbod. Met behulp van de methodiek
KLASSE! verdiepten zij zich in leervragen
van de volwassenen die zij wilden bereiken.
Een positieve insteek en de vraag van de
deelnemer staat centraal, niet het cursus
aanbod. Het aanbod werd vastgesteld op
basis van de leervragen. Zo bieden zij nu on
der andere cursussen ‘Koken binnen je bud
get’ en ‘Slim verkopen op Marktplaats’. De
NT1-doelgroep wordt nu ook daadwerkelijk
bereikt, de aantallen groeien en een groot
deel van de deelnemers gaat door in een
vervolgtraject. Het zijn functionele cursus
sen waar gecijferdheid, geletterdheid en de
digitale context verweven zijn met de cur
susinhoud die aansluit bij de wensen van de
deelnemer. Een cursus die aansluit bij de be
staande competenties van de deelnemer,
ruimte biedt aan individuele behoeften en
een docent die hierbij kan aansluiten.

Onbereikbaarheid van professionalisering
De roep om deskundigheidsbevordering is iets
van de laatste decennia. Eerder bestonden er
namelijk volwaardige opleidingen Andragogie
(opvoeding en vorming van volwassenen) en
een opleiding Basiseducatie. Deze opleidingen
bestaan niet meer, en de kennis die er is, is deels
ondergebracht bij andere vakgebieden. Er is
versnippering ontstaan, mede door de vermin
derde aandacht en middelen voor de volwasse
neneducatie.[19]

In 2018 kwam daar voorzichtig een eerste ver
andering in door de ontwikkeling van een oplei
ding Docent basisvaardigheden, in opdracht van
het Steunpunt Basisvaardigheden. De negen
modules vormen de opleiding Docent basisvaar

digheden, maar kunnen ook afzonderlijk aange
boden worden. Deze modules maken het moge
lijk om de praktijk te koppelen aan een theoreti
sche basis en andersom: theoretische inzichten
kunnen in de praktijk worden getoetst.[20] Een
van de modules gaat specifiek in op het leren
rekenen in betekenisvolle situaties aan de doel
groep. Daarnaast is er ook een module ontwik
keld die zich richt op de eigen rekenvaardigheid
van docenten. Een geweldige ontwikkeling, die
een antwoord kan geven op de roep om des
kundigheidsbevordering van docenten. Maar de
werkelijkheid is anders: tot nu toe heeft geen
enkele aanbieder van docentenopleidingen deze
modules met betrekking tot rekenen aangebo
den. Zonde, omdat er dus een basis ligt voor
professionalisering van docenten op het gebied
van gecijferdheid.

Gemeentelijk beleid vooral gericht op taal
Beleid van gemeenten voor basisvaardigheden
richt zich voornamelijk op taal, een klein beetje
op digitale vaardigheden, maar niet of nauwelijks
op rekenen.[21] Gevolg hiervan is dat aanbieders
huiverig zijn om in scholing van docenten te in
vesteren, omdat niet duidelijk is of die docenten
later ingezet kunnen worden.[22] Overheden
(nationaal, regionaal en lokaal) in het educatieve
en in het sociaal domein lijken onvoldoende
doordrongen van de ernst van de problematiek
om beleid zo in te richten dat gecijferdheid
daarin een vanzelfsprekende plaats krijgt. Dat
gecijferdheid als vanzelf wordt meegenomen is
stap 1, de bewustwording is dan geslaagd. Stap 2
is dan het mogelijk maken van deskundigheids
bevordering, door financiële onzekerheden weg
te nemen, maar ook het belang te erkennen van
een professionele basis van docenten, sociaal
werkers, vrijwilligers en andere begeleiders van
volwassenen die te maken hebben met gecij
ferdheidsproblemen.

Deze deskundigheidsbevordering is niet alleen
wenselijk, maar ook broodnodig. Vooraslnog is
de aandacht voor gecijferdheid in het
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non-formle educatie-aanbod minimaal bij biblio
theken, welzijnsorganisaties, taalhuizen en aan
bieders. Recent onderzoek toont aan dat er bij
bibliotheken weinig aanbod voorhanden is dat
zich richt op gecijferdheid.[23] In het educatie
ve en het sociaal domein zijn naast geschoolde
professionals zoals docenten en sociaal werkers
ook vele vrijwilligers werkzaam. Vrijwilligers in de
non-formele educatie werken bijna altijd zelf
standig en niet onder directe aansturing van een
docent. De training en ondersteuning wordt
veelal wel gedaan door docenten, maar ook
daar zien we dat gecijferdheid niet terugkomt.
Bibliotheken bedienen veel volwassenen die de
stap naar leren hebben gezet. Wat digitale vaar
digheden betreft gaat het vooral om de Neder
landssprekenden; wat betreft taal gaat het
vooral om de ondersteuning van anderstaligen.
Gecijferdheid zien we in dit geheel niet structu
reel terug in het aanbod verzorgd door vrijwilli
gers, en zeker niet in de training van vrijwilligers.

Kansrijke initiatieven
Er worden wel al voorzichtig eerste stappen ge
zet in het verbeteren van de deskundigheid van
betrokken professionals. Zo doen drie bibliothe
ken en POI[24] ProBiblio mee in een experi
ment geïnitieerd door de Hogeschool Utrecht.
Hierin worden vrijwilligers meegenomen in het
belang van gecijferdheid, wordt een basistrai
ning voor vrijwilligers aangevuld met gecijferd
heid en aanbod gericht op gecijferdheid ontwik
keld. De eerste signalen zijn zeer positief en het
lijkt een perfect passende jas om gecijferdheid
mee te nemen in de ondersteuning.
Een ander voorbeeld is het ‘Rekenakkoord’ in
Woerden. In die gemeente is de focus na twee
jaar verlegd van geletterdheid naar gecijferd
heid. Veel verschillende organisaties in die ge
meente Woerden doen mee aan het rekenak
koord, waarin is afgesproken te werken aan be
tere communicatie en het verbeteren van vaar
digheden van mensen die in de schulden te
rechtkomen.[25]

Wat is er nodig?
Om hun handelingsbekwaamheid te versterken
is deskundigheidsbevordering van alle professio
nals in het sociale en educatieve domein nodig.
Die professionals kennen de doelgroep, kunnen
bestaande activiteiten met elkaar verbinden en
kunnen inspelen op leerwensen. Daardoor is
veel winst te behalen in het aanpakken van laag
gecijferdheid. Die deskundigheidsbevordering
moet gericht zijn op beleidsmedewerkers en
zorg en educatieprofessionals: 

■ Beleidsmedewerkers van regionale en lokale
overheden

Het gaat daarbij om: 
1. Kennis over laaggecijferdheid en wat dit bete
kent voor beleid (herkennen van laaggecijferd
heid maar ook hoe je eisen kunt stellen aan pro
fessionals in het sociale domein).
2. Vaardigheden om scholing te stimuleren en
faciliteren voor professionals.
3. Instrumenten om laaggecijferd gedrag te le
ren herkennen.

■ Docenten basisvaardigheden, sociaal wer
kers en vrijwilligers

Het gaat daarbij om: 
1. Kennis over specifiek laaggecijferdheid en wat
effecten zijn op het dagelijks handelen, maar
ook over manieren om op laagdrempelige wijze
trainingen aan te bieden vanuit een functionele
benadering.
2. Vaardigheden om (nog) beter kunnen inspe
len op de individuele leerbehoefte en wensen
van de deelnemer.
3. Instrumenten om laaggecijferdheid te her
kennen, laaggecijferden te werven en vaardig
heden op gebied van gecijferdheid te verbete
ren.

4. Onderzoek

Onderzoek naar laaggecijferdheid staat nog in
de kinderschoenen. Hoewel we inzicht hebben
in de omvang van de groep laaggecijferden in
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Nederland is er een groot tekort aan onder
bouwde kennis en instrumenten specifiek ge
richt op gecijferdheid. Veel onderzoek dat ge
daan wordt, vermengt laaggeletterdheid en ge
cijferdheid of hanteert juist weer een te smalle
definitie (pure rekenvaardigheid). Het is dan ook
van groot maatschappelijk belang dat er meer
fundamentele kennis komt over specifiek gecij
ferdheid en de (maatschappelijke) effecten van
laaggecijferdheid. Hoe kan gecijferdheid het
beste bevorderd worden, en welke interventies
kunnen eraan bijdragen om de ervaren belem
meringen te verminderen?

4.1 Fundamenteel onderzoek
Fundamenteel onderzoek op het gebied van ge
cijferdheid kan onderverdeeld worden in ver
schillende categorieën:

■ Onderzoek naar de ontwikkeling van de con
cepten rekenen en gecijferdheid

De media halen regelmatig (inter)nationale stu
dies aan over de vaardigheden onder jongeren
en volwassenen op het gebied van rekenen en
gecijferdheid. Voorbeelden hiervan zijn TIMSS
[26], PISA[27], PIAAC[28], maar ook onderzoek
door de Inspectie van het Onderwijs[29]. Der
gelijke onderzoeken bieden inzicht in de beheer
sing van precies die vaardigheden die het be
treffende onderzoek op dat moment meet. Er
zijn echter aanzienlijke verschillen tussen de di
verse onderzoeken hoe ‘rekenvaardigheid’
wordt gedefinieerd en vertaald in onderzoeksi
tems. De onderzoeken verschillen met name in
de mate waarin sprake is van een meerdimensi
onaal concept zoals weergegeven in figuur 1. De
benodigde vaardigheden op het gebied van re
kenen en gecijferdheid om volwaardig te kun
nen participeren in de hedendaagse samenle
ving zijn de afgelopen 25 jaar sterk veranderd.
Fundamenteel onderzoek kan laten zien hoe die
tendens zich vertaald heeft in de manier waarop
de begrippen rekenen en gecijferdheid zijn ge
conceptualiseerd.

■ Onderzoek naar de werking van hogere-or
de-vaardigheden

Gecijferdheid gaat ook over het kunnen inter
preteren van kwantitatieve informatie in de
breedste zin van het woord. Welke conclusies
kunnen getrokken worden uit getalsmatige 
informatie? Het grote verschil tussen school en
het ‘echte’ leven is dat gecijferdheidssituaties in
het echte leven niet in de vorm van een rijtje
sommen komen. Succesvol afvallen bijvoor
beeld, vereist kennis van voedingswaarde, en de
capaciteit om voedingswaardetabellen te kun
nen interpreteren (“De tabel is per 100 gram;
hoeveel ga ik eten, en hoeveel calorieën zijn dat
dan?”). Maar meer nog dan dat vereist het plan
ning (“Ik wil niet te veel en te vet eten, met welk
recept blijf ik onder m’n maximum kilocalorieën
per dag?”), en redeneren (“ik heb nu heel veel
zin in een snack, en dat kan als ik vanavond twee
aardappelen minder eet.”). Hier komen hogere-
orde-vaardigheden om de hoek kijken. Dat deze
vaardigheden van belang zijn, blijkt uit meerdere
onderzoeken.[30] Hoe deze elementen met la
gere-orde-vaardigheden en met elkaar samen
hangen in de context van gecijferdheid is nog
een open vraag.

■ Onderzoek naar het effect van houding op
vaardigheden

Binnen het aspect houding is er veel onderzoek
gedaan naar rekenangst.[31] Hieruit blijkt dat re
kenangst sterk verband houdt met examen
angst – het gevoel afgerekend te worden – en
dat de angst primair betrekking heeft reken
vaardigheden zoals op school aangeleerd. Dit
biedt mogelijkheden voor camouflageactivitei
ten. Neurologisch lijkt rekenangst een negatief
beslag te leggen op het werkgeheugen dat no
dig is om taken uit te voeren. De angst neemt
dus letterlijk capaciteit weg om te kunnen reke
nen.

4.2 Toegepast onderzoek
Toegepast onderzoek naar gecijferdheid betreft
onder meer onderzoek naar interventies of
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onderwijs in gecijferdheid maar ook naar het ef
fect van (laag)gecijferdheid op het dagelijks
handelen. Hoewel er al veel bekend is uit inter
nationaal onderzoek, is er nog weinig toegepast
onderzoek gedaan in de Nederlandse context
op het gebied van gecijferdheid. Met name op
de volgende vier gebieden is er nog een ken
nislacune:

■ Het herkennen van laaggecijferdheid door
professionals

Al jarenlang geven verschillende organisaties
trainingen in het herkennen van laaggeletterd
heid. Het herkennen van laaggecijferdheid krijgt
in die trainingen minder aandacht. Er is onder
zoek nodig om na te gaan op welke manier trai
ningen in het herkennen van laaggecijferdheid
gegeven moeten worden om daadwerkelijk im
pact te hebben op het aanpakken van laaggecij
ferdheid.
Doordat er op laaggecijferdheid minder een
stigma rust dan op laaggeletterdheid zou je min
der ontwijkend gedrag verwachten, maar dit is in
de praktijk niet getoetst. In de Angelsaksische
context zien we dat veel gebruikgemaakt wordt
van standaardtesten om de mate van gecijferd
heid in de context van gezondheid in te schat
ten door zorgprofessionals.[32] Deze testen
echter met name lagere-orde-vaardigheden,
terwijl juist de combinatie met hogere-orde-
vaardigheden en houding bepaalt in hoeverre
iemand succesvol gecijferd gedrag ver
toond.[33] Hoe professionals deze set van vaar
digheden kunnen inschatten is dus nog een
open vraag. 

■ Het aanpassen van de dienstverlening aan
laaggecijferde mensen

Steeds meer organisaties passen hun dienstver
lening aan voor laaggeletterden, bijvoorbeeld
door informatie op 2F-niveau aan te bieden. Dit
gebeurt nog niet of nauwelijks voor laaggecij
ferden. Er is uit internationaal onderzoek wel al
veel bekend over welke informatie-elementen
(zoals tabellen, percentages of grafieken) meer

of minder effectief zijn in het overbrengen van
de juiste boodschap, maar nog minder over hoe
deze elementen te combineren met elkaar en
met tekst om effectief te communiceren. Van
uit de gezondheidszorg is er het een en ander
bekend over hoe een organisatie het beste ge
zondheidsvaardig kan worden.[34] Dit kan als
aanknopingspunt gebruikt worden om te onder
zoeken hoe organisaties gecijferdheidsvriende
lijk kunnen worden.

■ Het motiveren van mensen om hun gecij
ferdheid te verbeteren

Motivatie dient niet zozeer aangesproken, maar
veel meer ontwikkeld te worden. Een van de be
langrijkste ingrediënten in dat proces is het pu
bliek meer bewust maken van het belang van
gecijferdheid, de gevolgen van zwakke vaardig
heden daarin, en de mogelijkheid om deze te
verbeteren. Als dit gecombineerd wordt met in
formatievoorziening over leermogelijkheden en
(financiële) ondersteuning daarin kan het effect
positief zijn (Windisch, 2015). Het is overigens
van belang dat deze informatievoorziening niet
alleen gericht is aan de (potentiële) lerende zelf,
maar vooral aan zijn sociale netwerk (zoals colle
ga’s, werkgevers, vrienden, en familie). Uiteinde
lijk worden veel lerenden overgehaald door hun
netwerk om zich in te schrijven voor basisvaar
dighedentraining.[35] Wat dit precies betekent
voor hoe er over laaggecijferdheid (en de ma
nier om het te verbeteren) gecommuniceerd
dient te worden, en richting wie, zijn nog open
vragen.

■ Wat werkt in trainingen om gecijferd gedrag
te verbeteren?

Een recente review[36] identificeert drie veel
belovende aanpakken om volwassenen te moti
veren mee te (blijven) doen in het trainen van
hun gecijferdheid in een cursus. Dit zijn:
1. het aanpassen van de training aan de behoef
ten van de lerenden door middel van regelmati
ge beoordeling (zgn. formative assessment);
2. het gebruik van e-learning in aanvulling op
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‘gewoon’ leren (blended learning); en
3. het contextualiseren van het trainingsaanbod
aan wat men op het werk en thuis tegenkomt.

Trainingen moeten dus een hoge mate van flexi
biliteit hebben, om in te kunnen spelen op zowel
de behoefte van de lerende als de context
waarin de lerende gecijferdheidsuitdagingen te
genkomt. Toegepast onderzoek kan helpen bij
het ontdekken wat hierin effectieve elementen
zijn. 

4.3 Wat is er nodig?
Samenvattend is onderzoek nodig op de vol
gende gebieden:
■ Onderzoek naar specifiek gecijferdheid, dat

wil zeggen niet alleen rekenvaardigheden
maar ook de relatie tussen rekenvaardighe
den, context, hogere-orde-vaardigheden en
houding.

■ Onderzoek naar de effecten van laaggecij
ferdheid op het functioneren in de maat
schappij en in de arbeidsmarkt. We weten
veel over consequenties op het gebied van
lage basisvaardigheden of laaggeletterdheid
maar over de effecten van specifiek laagge
cijferd gedrag is weinig bekend.

■ Onderzoek naar effectieve interventies om
belemmeringen door laaggecijferdheid bij
volwassenen te verminderen en hun vaardig
heden te verbeteren.

5. Doe mee!

CINOP en Hogeschool Utrecht (HU) hebben de
handen ineengeslagen om gecijferdheid de ko
mende jaren verder op de kaart te zetten, inter
venties te ontwikkelen en praktijkgericht onder
zoek uit te voeren. Maar er is meer nodig:

■ CINOP en de HU nemen het initiatief om
een community of practice te starten. We
roepen professionals uit zowel het educatie
ve en  als het sociaal domein op om dit sa
men met ons vorm te geven zodat we met

elkaar echt meer aandacht creëren voor het
belang van gecijferdheid in onze samenle
ving .

■ Ook roepen we beleidsmakers van lokaal en
landelijk niveau op mee te werken aan een
centraal onderzoeksplatform. Een platform
waarin praktijkgerichte kennis kan worden
verzameld en van waaruit professionals on
dersteund kunnen worden bij het werken aan
het verhogen van de kwaliteit van gecijferd
gedrag van mensen in hun rol als burger en
als werknemer.

■ Tot slot roepen we docenten en vrijwilligers
op goede voorbeelden, waarin zij op een ef
fectieve manier hebben gewerkt aan het
aanpakken van laaggecijferd, met ons te de
len.

Iedereen die zich aangesproken voelt, roepen
wij op te mailen naar ECBO (info@ecbo.nl). Wij
inventariseren welke bijdragen geleverd kunnen
worden, om zo gezamenlijk werk te maken van
gecijferdheid in Nederland.
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