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Hoofdstuk 1 Kom maar op met die cijfers!

In dit hoofdstuk ga je oefenen met tabellen, grafieken en andere figuren. Je leert grafische weergaves
kennen en de Nederlandse termen hiervoor. Daarnaast leer je een grafiek te interpreteren en beschrijven
in een tekst. 

In de studieles oefen je hiermee verder. Je oefent met het schrijven van een tekstuele weergave van
grafische gegevens en hoe je die opdeelt in een inleiding, kern en conclusie. Ook leer je belangrijke
woorden met betrekking tot het weergeven van statistische informatie die gebruikt worden voor het
weergeven van toenames, afnames en gelijk gebleven percentages en aantallen. Je sluit weer af met je
taaldagboek en taalthermometer.

December 2020

Het pakket NVT+ is door Petra van Gent (concept modules NVT+) en Bureau NVT (overzichten, uitwerking
modules NVT+, handleiding en lesbrieven NVT+) ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Taalunie,
dankzij financiële ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

U mag dit materiaal delen en bewerken voor uw eigen lessen. 
Indien u het lesmateriaal deelt, dient u de naam van het project en ontwikkelaars
te vermelden. U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Hoofdstuk 1 Kom maar op met die cijfers!



Luister goed naar de docent. 
De docent leest voor. 
Herhaal samen wat de docent zei.
Doe de hele taalriedel daarna nog een keer samen met de docent, op tempo.
Let goed op de uitspraak en intonatie. 

Oefening 1   Taalriedel
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Hoofdstuk 1 

Woon je op kamers of bij je ouders? 
Woon je op kamers of bij je ouders? 

 
Woon je in een studentenhuis?
Woon je in een studentenhuis?

 
Heb je een gezellige gang?
Heb je een gezellige gang? 

 
Hoeveel huur betaal je per maand?
Hoeveel huur betaal je per maand?

 
Waar doe je je boodschappen?
Waar doe je je boodschappen? 

 
Wat is het allemaal duur!
Wat is het allemaal duur! 

 
Even wennen hoor, dat studentenleven.
Even wennen hoor, dat studentenleven.

 
Jij nog een biertje? 
Jij nog een biertje? 

 
Ja, lekker!
Ja, lekker! 

 
Proost hè?

Proost hè?  

Kom maar op met die cijfers!



Oefening 2   Woordveld

Hoofdstuk 1 

Dit hoofdstuk gaat over grafieken en diagrammen.  

Als je een presentatie geeft of informatie zoekt, moet je soms een tabel, grafiek of diagram kunnen
lezen. 
Wat weet jij over tabellen, grafieken en diagrammen? Aan welke woorden en zinnen denk je?  

Schrijf de woorden en zinnen hieronder. 
Maak daarna met de klas een woordveld. 
Schrijf de woorden en zinnen die samen horen, bij elkaar.
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

tabel

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

grafiek

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

diagram   

Kom maar op met die cijfers!
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Resultaten kun je altijd weergeven in cijfers. Van die cijfers kun je dan een grafische
weergave maken. Daarvoor kunnen we verschillende figuren gebruiken, afhankelijk van wat
we willen laten zien.
Je kent de meeste grafische figuren vast wel vanuit de vakken wiskunde, aardrijkskunde of
economie. Ken je de namen ook?

Oefening 3   Grafische weergaves

Hoofdstuk 1 
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Welke naam past bij de volgende grafische weergaven? Schrijf de naam onder de juiste grafische weergave.
Kies uit:

het cirkeldiagram - het staafdiagram - de grafiek - 
de tabel - het stroomschema - de plattegrond 

_____________ _____________ _____________

_____________ _____________ _____________

Kom maar op met die cijfers!



Lees de tekst hieronder. Bekijk het cirkeldiagram en zoek de schuingedrukte, nieuwe
woorden op. Schrijf ze hieronder met de betekenis erachter. 
De gegevens uit de tekst golden voor het studiejaar 2019 in het hoger beroepsonderwijs (het
HBO).

Oefening 4   Kosten van het studentenleven

Hoofdstuk 1 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Kosten van het studentenleven 

Studeren is niet goedkoop. Behalve met collegegeld, moet je rekening houden met kosten voor
levensonderhoud en verzekeringen. Ga je op kamers, dan is je huur een grote kostenpost. 
Studentenkamers zijn schaars en in de meeste steden daarom duur. Daarnaast heb je natuurlijk
geld nodig voor uitgaan en ontspanning, want je wilt uiteraard wel een beetje van het
studentenleven genieten. Boodschappen moet je ook opeens zelf doen. Veel studenten
schrikken zich een hoedje van de kosten van kaas, wasmiddel en WC-papier. Gemiddeld
betalen ze bijna 200 euro per maand aan boodschappen. 
Als je gaat studeren en op jezelf woont, moet je volgens onderzoek rekening houden met
ongeveer de volgende maandelijkse kosten in euro’s (Bron: Nibud Studentenonderzoek):

A Huur:                                                417 euro
B Vervoer (naast de OV-kaart):              63 euro
C Telefoonkosten:                                  26 euro
D Zorgverzekering:                               106 euro
E Kleding en schoenen:                          47 euro
F Ontspanning (uitgaan en sport):         146 euro
G Boodschappen:                                 181 euro
H Studieboeken en -benodigdheden:      58 euro

  
Totaal                                                  1044 euro per maand 
Gebaseerd op: https://www.nibud.nl/consumenten/wat-kost-studeren/

Deze bedragen zijn de gemiddelde kosten van studenten in het HBO. 
Het collegegeld voor het hoger onderwijs voor 2018/2019 was 2.060 euro per jaar. 
Dit komt neer op een bedrag aan collegekosten van 172 euro per maand.

Kom maar op met die cijfers!

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

https://www.nibud.nl/consumenten/wat-kost-studeren/


Hoofdstuk 1 

NVT+  module 2 - hoofdstuk 1 - pagina 7

Oefening 4   Kosten van het studentenleven (vervolg)
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A Bekijk het cirkeldiagram. Schrijf bij elk percentage voor welk bedrag het staat en waaraan studenten
dit bedrag uitgeven. 
Voorbeeld: B 6% = € 63,- = vervoer 

B Maak onderstaande tekst compleet. 

Dit cirkeldiagram toont de uitgaven van hbo-studenten in Nederland per maand. 
Studeren in Nederland is _______________. Studenten geven het hoogste bedrag uit aan
__________________________ en daarna aan _________________. 
Aan boodschappen betalen studenten gemiddeld ongeveer ____________ euro per maand. 
Per maand betalen studenten het minst aan ________________________. Dat is ___________ per
maand gemiddeld. 
___________________ is wel een grote kostenpost voor studenten, want aan sport en uitgaan
besteden ze ongeveer 146 euro per maand. 
Ook een zorgverzekering is niet goedkoop. Het is verplicht om een zorgverzekering te hebben en deze
kost gemiddeld _________________ per maand voor studenten. 
Aan kleding en schoenen geven studenten niet veel geld uit volgens deze grafiek, slechts
_______________ per maand. 
Ik vind het opvallend dat _________________________________________________want
_________________________________________________________________. 

Kom maar op met die cijfers!

Uitgaven van studenten in 2019



Luister goed naar de docent. 
De docent leest voor. 
Herhaal samen wat de docent zei.
Doe de hele taalriedel daarna nog een keer samen met de docent, op tempo.
Let goed op de uitspraak en intonatie. 

Oefening 5   Taalriedel
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Zal ik de gegevens even in een tabel zetten? 
Zal ik de gegevens even in een tabel zetten? 

 
Nou, een grafiek lijkt me duidelijker.
Nou, een grafiek lijkt me duidelijker.

 
Wat denk je van een stroomdiagram? 
Wat denk je van een stroomdiagram? 

 
Volgens mij is een staafdiagram duidelijker. 

Volgens mij is een staafdiagram duidelijker met d. 
 

Of misschien een cirkeldiagram, wat denk je daarvan?
Of misschien een cirkeldiagram, wat denk je daarvan?

 
Pfff, wat een boel opties.
Pfff, wat een boel opties.

 
Kom, we beginnen met het ordenen van de gegevens. 
Kom, we beginnen met het ordenen van de gegevens. 

 
Dan beslissen we later welke vorm we kiezen.
Dan beslissen we later welke vorm we kiezen.

 
Helemaal goed, aan de slag dan maar!
Helemaal goed, aan de slag dan maar!

 
Kom maar op met die cijfers.
Kom maar op met die cijfers.

Kom maar op met die cijfers!



De oefeningen in de studieles voer je zelfstandig uit. 
De bedoeling van deze studieles is dat je de stof nog eens herhaalt en verwerkt. 
Je hebt ruimte voor het opschrijven van moeilijke woorden, handige websites en tips van andere studenten. 
Ook kun je hieronder aan het einde van de studieles vragen opschrijven die je nog hebt aan je docent.
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Hoofdstuk 1 

Mijn moeilijke woorden

Handige websites 

Tips van andere studenten 

Vragen die ik nog heb aan mijn docent 

Dingen die ik nog moeilijk vind

StudielesKom maar op met die cijfers!
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Vragen vooraf 

Vraag 1  Waarom worden dieren in een dierenopvang geplaatst denk je? Bedenk drie redenen.

Hoofdstuk 1 

Oefening 1   Huisdieren en dierenopvang

StudielesKom maar op met die cijfers!

Vraag 2  Welke dieren worden het vaakst gehouden als huisdier denk je? Schrijf er drie op. 

Vraag 3  Wat zijn knaagdieren? Geef drie voorbeelden. 

Vraag 4  Welke dieren kun je nog meer houden als huisdier?  
               Noteer er vijf. 

Vraag 5  Heb je op jouw eiland ook een dierenopvang? Bespreek het samen. 
              Hoeveel dieren zitten daar ongeveer? 

Vraag 6  Welke dieren worden het vaakst naar een opvang gebracht denk je? Waarom?

Vraag 7  Zou jij een dier in huis nemen uit een opvang? Waarom wel of niet? 
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Hoofdstuk 1 

Oefening 1   Huisdieren en dierenopvang (vervolg)

StudielesKom maar op met die cijfers!

Vraag 8  Bekijk de top-10 van huisdieren in Nederland. Maak zelf een top-10 van jouw eiland. 
              Welke overeenkomsten en verschillen zijn er denk je?

Vraag 9  Denk je dat het aantal huisdieren het laatste jaar is toegenomen of afgenomen? Waarom denk je dat? 

Vraag 5  Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat het aantal dieren in dierenopvangen daalt?
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Huisdieren in Nederland

Bron: Dibevo

Bekijk de top-10 van huisdieren in Nederland. 
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katten
44%

honden
32%

knaagdieren
16%

overige
8%

In onderstaand diagram wordt verteld over het aantal en soort dieren in de dierenopvang. 
Een dierenopvang is een asiel, een plek waar dieren zitten die geen eigen thuis hebben.

A Lees de tekst en bekijk het diagram. 

Oefening 2   Dieren in de dierenopvang

Studieles

Bron: Onderzoeksgroep Dierenopvang Nederland

B Maak de tekst compleet.

Inleiding van de tekst
Dit ……………………………………….toont …………………………………………
De gegevens zijn afkomstig van ………………………………………………………

Kern van de tekst
Je ziet dat er…………, ………………, ……………en …….…………in de opvang zitten.
In totaal zitten er …………………. in de opvang. Van die …………. dieren is het aandeel …………………
het grootst, namelijk ………….. (………….%).
Het aandeel ………………………………………is het kleinst, namelijk ……….… (……….%). In deze
categorie vallen bijvoorbeeld ……………………. en ……………………Ook hamsters en konijnen vind je in
de opvang. Met …………….. % zijn de ………………. de derde groep dieren in de opvang. 

Conclusie van de tekst
Dit jaar zat er dus een groot ………………… dieren in de opvang. Omdat we de cijfers van vorig jaar niet
hebben, kunnen we niet zeggen of dit aantal gestegen of …………… is.
Gelukkig is er ook goed nieuws. Er zijn …………………………….. opgehaald door nieuwe baasjes. Het
………….. aantal hiervan is nog niet bekend.

Kom maar op met die cijfers!

IIn Nederland zit elk jaar een wisselend aantal huisdieren in de
dierenopvang. Dit jaar zaten er in totaal 32725 dieren in
dierenopvanglocaties. Het aandeel katten was het grootst,
namelijk 44%. Er zaten maar liefst 14399 katten in onze
verschillende landelijke opvanglocaties te wachten op een
nieuw baasje. Ook zaten er veel honden in de opvang, namelijk
10472, wat neerkomt op 32% van het totaal aantal dieren in de
dierenopvang. Het aandeel knaagdieren was kleiner, namelijk
met 5236 dieren 16% van het totaal. Tot slot hebben we de
categorie “overige” waar u zich zelf een voorstelling bij mag
maken. Met in totaal 2618 “overige huisdieren” vormt die
categorie 8% van het totaal.
Het goede nieuws is dat er ook veel dieren weer uit de opvang
zijn gehaald door nieuwe baasjes, maar daarvan zijn de cijfers
nog niet bekend.  

NVT+  module 2 - hoofdstuk 1 - pagina 12    



Hoofdstuk 1 

Oefening 3   Woordenschat

StudielesKom maar op met die cijfers!

A. Voor het beschrijven van grafieken heb je veel specifieke woordenschat nodig. 
Kijk terug in de oefeningen uit dit hoofdstuk en noteer hieronder belangrijke woorden en zinnen. 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 

B Hieronder zie je een aantal belangrijke woorden om statistische figuren te beschrijven. 
   Zet de woorden in de juiste kolom.

MEER WORDEN NIET VERANDEREN MINDER WORDEN
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toenemen – de stijging – gelijk blijven - omhoog gaan  – afnemen – dalen – de
daling – constant blijven  - groeien – krimpen – stijgen-  omlaag gaan –

hetzelfde blijven - de toename - de afname



Hoofdstuk 1 StudielesKom maar op met die cijfers!

Mijn taaldagboek datum:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 

Beschrijf een leersituatie uit de afgelopen periode. 
Gebruik de informatie uit oefening 4 van hoofdstuk 1 om de inleiding, kern en conclusies te beschrijven. 
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1. Mijn Nederlandse taalvaardigheid is op een goed niveau.

2. Ik kan zonder problemen in het Nederlands gaan studeren.

3. Ik heb hard gewerkt aan het verbeteren van mijn taalvaardigheid. 
  

4. Ik heb deze periode voldoende Nederlands gesproken.

5. Ik heb ook buiten de les iets gedaan aan mijn Nederlands.

6. Ik durf genoeg Nederlands te spreken in de les.

7. Ik heb anderen geholpen met het verbeteren van hun Nederlands.

8. Ik heb goed samengewerkt in de les.

10. Ik ben trots op wat ik kan in het Nederlands.

11. Ik begrijp alles wat we deze periode hebben geleerd, goed.

12. Geef jezelf een cijfer van 1 tot 10. 
      
      Op dit moment geef ik mezelf een                    voor Nederlands, want

_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________

Hoofdstuk 1 

Geef op een schaal van 1-5 aan of je het eens bent met de stelling of niet. 
1 betekent: ik ben het er helemaal NIET mee eens. 
5 betekent: ik ben het er helemaal mee eens.  

1 2 3 4 5

Mijn taalthermometer

Studieles

datum:

Kom maar op met die cijfers!
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