


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.  

Kun jij goed de weg vinden in 
het ziekenhuis of ben jij 
weleens verdwaald?
Wat doe jij als jij een afdeling 
niet kan vinden?
Hoe zorg jij dat jij op tijd op de 
juiste afdeling bent?

Wat is dit? Hoe kom je op deze 
pagina?
Welke informatie kun je hier 
allemaal vinden?
Hoe maak jij een afspraak bij de 
dokter?

Bij welke maatschappij ben jij 
verzekerd?
Hoeveel premie betaal jij 
ongeveer per maand?
Worden al jouw zorgkosten 
vergoed? Welke kosten worden 
niet vergoed?

Deze praatbladen zijn ontwikkeld in het project Gecijferdheid telt mee! (2021-2022). 
Het zijn proefversies, die vrij te gebruiken zijn met bronvermelding. Uitprinten op A3-formaat.
Vragen en opmerkingen kunnen gestuurd worden aan gecijferdheid@hu.nl 
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Drink jij vaak water?
Hoeveel glazen drink jij per 
dag?
Wat is een gezonde 
hoeveelheid water om te 
drinken?

Hoe vaak was jij jouw handen?
Was jij ze langer of korter dan 30 
seconden? 

Op welke manieren kun je bewegen?
Hoe vaak beweeg jij per week?
Vind jij dat jij veel of weinig beweegt?
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Wat eet en drink een baby?
Waar moet je opletten bij de 
voeding voor een baby?
Hoe zorg je ervoor dat een 
baby genoeg eet en drinkt?

Wat is kinderbijslag?
Hoe vraag je dat aan?
Wat doe je met dat geld?
Krijgt een baby al zakgeld?

Waar wordt er gekeken of de baby zich 
goed ontwikkelt?
Hoe houden ze die ontwikkeling bij?
Waarom is het belangrijk dat de 
ontwikkeling goed gecontroleerd 
wordt?
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Hoeveel tijd zitten kinderen 
achter een scherm?
Vind jij dat goed dat een kind 
veel op een telefoon of tablet 
aan het spelen is?

Op welke manier heb je 
contact met de school?
Wat moet je doen als jouw 
kind ziek is?
Waar kun je vinden wanneer 
de kinderen vakantie hebben?

Wanneer mogen kinderen zelf 
spullen verkopen op straat?
Mogen jouw kinderen zelf 
kiezen wat ze verkopen?
Hoe bepalen de kinderen de 
verkoopsprijs van de spullen?
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Heb je dit pictogram weleens 
een keer gezien?
Wat betekent dit getal?

Waar in huis gamet jouw 
kind?
Hoeveel tijd mag jouw kind 
gamen?
Wat vind je beter voor jouw 
kind: buiten hangen of uren 
lang gamen?

Op welke manier houd jij 
contact met de school van 
jouw kind?
Hoe weet jouw kind dat hij 
een uur vrij heeft?
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Reis jij vaak met het OV?
Krijg je als oudere korting bij 
het reizen met het OV?
Hoe plan jij je reis met het 
OV?

Vind je het een fijn idee om 
zelfstandig te wonen?
Welke aanpassingen wil jij aan 
jouw huis laten maken?
Wie betaalt die aanpassingen?

Heb jij kleinkinderen?
Hoe oud zijn jouw 
kleinkinderen?
Welke activiteiten doe je met 
jouw kleinkinderen?

Deze praatbladen zijn ontwikkeld in het project Gecijferdheid telt mee! (2021-2022). 
Het zijn proefversies, die vrij te gebruiken zijn met bronvermelding. Uitprinten op A3-formaat.
Vragen en opmerkingen kunnen gestuurd worden aan gecijferdheid@hu.nl 





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.  

Wat kun je hiermee meten?
Wat kun je hier niet mee 
meten?
Waarom is het handig om 
dingen op te meten?
Hoe onthoud jij wat je hebt 
opgemeten?

Hoe vaak verf jij in jouw huis? 
In welke maand verf jij het 
liefst jouw huis?
Hoeveel verf zit er in een blik 
verf?
Hoe zorg je ervoor dat je niet 
te weinig verf koopt als je 
jouw woonkamer gaat 
verven?

Welke vorm hebben deze 
tegels?
Wat vind jij de mooiste vorm 
tegels voor in jouw huis?
In welke kamers in jouw huis 
liggen of hangen er tegels?
Hoe weet jij hoeveel tegels er 
op de vloer passen?
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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?
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Kook jij weleens met een 
recept?
Waar kun je recepten vinden?
Wat vind jij moeilijk bij het 
lezen van een recept?
Wat doe je als een recept voor 
meer mensen dan normaal 
kookt?

Op welke apparaten heb jij 
van deze knoppen in jouw 
keuken?
Wat betekenen de cijfers rond 
de knoppen?

Hoeveel weegschalen heb jij 
in huis?
Welke dingen weeg jij op een 
keukenweegschaal?
Wat is het zwaarste gewicht 
dat jij kan wegen op jouw 
weegschaal?
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Ontvang jij elke maand een 
loonstrookje?
Wat kun je hier op lezen?
Wat is het verschil tussen 
bruto en netto?

Waar kun jij in de buurt pinnen?
Welk bedrag pin jij meestal?
Betaal jij in een winkel contant of 
betaal jij liever met jouw pinpas?

Welke goede doelen ken jij?
Aan welke goede doelen geef jij elk 
jaar geld?
Doe jij een gift bij een collectant of 
maak jij het geld over?
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Op welke manier reis jij naar 
jouw werk?
Reis jij in de spits of juist daar 
buiten? 
Wat zorgt ervoor dat je 
weleens te laat op je werk 
komt?

Wat doe jij graag in de pauze?
Hoe lang heb jij pauze?
Vind je dat te kort of te lang?
Wanneer is de pauze afgelopen?

Wat vind jij van thuiswerken?
Wat zijn de voordelen van 
thuiswerken?
Werk je langer of korter als je thuis 
werkt?
Wat mis je als je thuiswerkt? 
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Welke app gebruik jij het 
meest op jouw telefoon?
Hoeveel uur per week gebruik 
jij die app?
Wat kun je precies doen met 
die app?

Hoe lang kijk jij achter elkaar naar 
jouw scherm?
Leg jij jouw telefoon of tablet ook 
weleens weg?
Kun jij ook een dag zonder jouw 
telefoon?

Wat voor digitale apparatuur heb jij?
Welk device gebruik jij het meest?
Waarom gebruik je dat device het 
meest?
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