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SCORING VRAGENLIJST 

Tel per ingevuld antwoord op de vragenlijst van je cliënt de onderstaande score op en tel samen per 

onderdeel. 

1. Ik vind het …….moeilijk om brieven van de overheid of van schuldeisers te lezen en te begrijpen. 
-----------3------------------------2------------------------1------------------------0------------------------0----------- 
      Helemaal niet      Niet          Soms wel             Wel         Echt wel  
            soms niet 
 

2. Ik vind het ……….moeilijk om formulieren in te vullen. 
-----------3------------------------2------------------------1------------------------0------------------------0----------- 
      Helemaal niet      Niet          Soms wel             Wel         Echt wel  
            soms niet 
 

3. Ik vind het ………..moeilijk om een brief te schrijven. 
-----------3------------------------2------------------------1------------------------0------------------------0----------- 
      Helemaal niet      Niet          Soms wel             Wel         Echt wel  
            soms niet 
 
 

SCORING ZELFEVALUATIE LEESVAARDIGHEDEN:              /   9 

Indien score < 4 : de cliënt ervaart in het dagelijks leven moeilijkheden met lezen en/of schrijven 

 
4. Ik vind het ……..moeilijk om mijn telefoonrekening te lezen en te begrijpen 

-----------3------------------------2------------------------1------------------------0------------------------0----------- 
      Helemaal niet      Niet          Soms wel             Wel         Echt wel  
            soms niet 
 

5. Ik vind het ……….. lastig om aan mijn rekeninguittreksels te zien wat er van mijn rekening is gegaan. 

-----------3------------------------2------------------------1------------------------0------------------------0----------- 
      Helemaal niet      Niet          Soms wel             Wel         Echt wel  
            soms niet 
 

6. Ik vind het ………. moeilijk om te weten hoeveel ik ongeveer in de winkel zal moeten betalen. 

-----------3------------------------2------------------------1------------------------0------------------------0----------- 
      Helemaal niet      Niet          Soms wel             Wel         Echt wel  
            soms niet 

 

SCORING ZELFEVALUATIE REKENVAARDIGHEDEN:              /   9 

Indien score < 4 : de cliënt ervaart in het dagelijks leven moeilijkheden met snel rekenen 
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Ik open en lees belangrijke brieven en zoek hulp als ik ze niet begrijp  

----------- min1------------------------0------------------------1------------------------2------------------------2----------- 
Helemaal niet              Niet                Soms wel    Wel  Echt wel  

    soms niet 
 

7. Ik heb mijn financiële administratie op orde en kan belangrijke papieren en gegevens terugvinden 

----------- min1------------------------0------------------------1------------------------2------------------------2----------- 
Helemaal niet              Niet                Soms wel    Wel  Echt wel  

    soms niet 
 

8. Als ik minder geld heb, lukt het mij om mijn uitgaven daar op aan te passen 

----------- min1------------------------0------------------------1------------------------2------------------------2----------- 
Helemaal niet              Niet                Soms wel    Wel  Echt wel  

    soms niet 
 

9. Ik betaal mijn rekeningen op tijd 

----------- min1------------------------0------------------------1------------------------2------------------------2----------- 
Helemaal niet              Niet                Soms wel    Wel  Echt wel  

    soms niet 
 

10. Ik weet precies hoeveel geld ik deze maand nog kan uitgeven 

----------- min1------------------------0------------------------1------------------------2------------------------2----------- 
Helemaal niet              Niet                Soms wel    Wel  Echt wel  

    soms niet 
 

11. Ik heb een overzicht van mijn inkomsten en uitgaven per maand waardoor ik weet wanneer er bepaalde grote uitgaven 

komen 

----------- min1------------------------0------------------------1------------------------2------------------------2----------- 
Helemaal niet              Niet                Soms wel    Wel  Echt wel  

     soms niet 
 

12. Ik reken altijd of er voldoende geld is voor noodzakelijke of geplande uitgaven voor ik iets koop 

----------- min1------------------------0------------------------1------------------------2------------------------2----------- 
Helemaal niet              Niet                Soms wel    Wel  Echt wel  

    soms niet 
 

13. Ik probeer geld opzij te zetten om grotere uitgaven of duurdere maanden op te vangen 
----------- min1------------------------0------------------------1------------------------2------------------------2----------- 

Helemaal niet              Niet                Soms wel    Wel  Echt wel  
    soms niet 
 

14. Ik kan goed het onderscheid maken tussen uitgaven die ‘moeten’ en uitgaven die ‘mogen’ 

----------- min1------------------------0------------------------1------------------------2------------------------2----------- 
Helemaal niet              Niet                Soms wel    Wel  Echt wel  

    soms niet 
 

SCORING ZELFEVALUATIE ADMINISTRATIEVE VAARDIGHEDEN          /  18 
 Indien score < 9 : de cliënt geeft aan over beperkte financieel administratieve vaardigheden te 

beschikken 
 
Om een meer gedetailleerd zicht te krijgen op de verschillende domeinen van financieel administratieve 
vaardigheden kan u ook de onderstaande scores uitrekenen. Hierbij geldt telkens: 

 Hoe lager de score, hoe meer moeilijkheden de cliënt hierrond rapporteert 
Administratie voeren  Vraag 7 + vraag 8          / 4 
Besparen  Vraag 9 + vraag 10          / 4 
Overzicht houden  Vraag 11 + vraag 12          / 4 
Bewust aankopen  Vraag 13 +  vraag 14 + vraag 15          / 6 
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15. Wat moet mevrouw Peeters doen om haar kind in te schrijven in de Regenboog? 

1. Ze moet naar het inschrijvingsmoment komen op 13 november 

0. Ze moet telefoneren 

0. Ze moet haar kind inschrijven via het elektronisch aanmeldsysteem 

 

16. Hoe laat moet ze aanwezig zijn om haar kind in te schrijven? 

0. Om 14u30 

1. Om 17u30 

0. Om 18u30 

 

17. Wat moet mevrouw Peeters meebrengen? 

0. Een geboorteakte 

0. Het rijksregisternummer van haar kind 

1. Een recente pasfoto 

 

SCORING TEST LEESVAARDIGHEDEN:          /  3 
 Een score van 3 betekent dat uw cliënt alle leesopdrachten correct beantwoordde, een score van 

minder dan 3 kan betekenen dat uw cliënt moeite heeft om de juiste informatie te selecteren en 
weerhouden wanneer een brief of tekst ook andere informatie bevat. 

 

18.  

1   1  1 1 1  

 
  

      

 

19.  ____________26 euro  = 1  

20. _____________4.65 euro = 1 

SCORING TEST REKENVAARDIGHEDEN:          /  7 
 Een score van 7 betekent dat uw cliënt alle rekenopdrachten correct beantwoordde, een score van 

minder dan 7 kan betekenen dat uw cliënt moeite heeft om vrij eenvoudige rekenoefeningen uit het 
hoofd uit te voeren. 
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Samenvatting: (neem hier de eerder genoteerde scores over) 

    

Zelfevaluatie leesvaardigheden:               / 9 Test leesvaardigheden:         / 3 

Zelfevaluatie rekenvaardigheden:                / 9 Test rekenvaardigheden        / 7 

Zelfevaluatie financiële vaardigheden:               / 18   

 
Ten slotte: 

21. Ik moet mijn eigen schulden oplossen.  

 Het antwoord hierop geeft een indicatie van de mate van verantwoordelijkheid die iemand ervaart 
met betrekking tot de schuldafbouw. 
 

22. Ik ga deze maand minder geld uitgeven aan kleding, roken, uitgaan of eten. Dan houd ik meer geld over. 

 Het antwoord hierop geeft een indicatie van de mate van veranderingsbereidheid met betrekking 
tot de schuldafbouw. 

 
23. Het is heel normaal om nu iets te kopen en het later te betalen. Dat doet bijna iedereen  

 Het antwoord hierop geeft een indicatie van de attitude van de cliënt met betrekking tot het maken 
van schulden. 
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