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Naam:      klas: 

 

Vraag – dia 2 

Geef een omschrijving van het begrip “uniek” 

 

_____________________________________ 

 

Vraag  – dia 3 

Noem twee personen die in jouw ogen uniek zijn en waarom? 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

 

Vraag  – dia 6 

Wat valt je op aan de antwoorden van de personen in het 

filmpje als er gevraagd wordt naar het aantal uur dat zij in de 

week sporten? 

  

_____________________________________ 
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Vraag  – dia 7 

Eén van de vrouwen geeft aan dat ze ongeveer 15 uur in de 

week in beweging is. Valt dit volgens jou onder sporten?  

 

_____________________________________ 

 

Vraag  1 – dia 8 

Welke sport doe jij?  

 

_____________________________________ 

 

Vraag  2 – dia 8 

Hoeveel uur sport jij per week? 

 

_____________________________________ 
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Vraag – dia 9 

Reken uit hoeveel uur dat is per maand 

 

_____________________________________ 

 

Vraag – dia 10 

Bereken nu hoeveel uur dat is per jaar 

 

____________________________ 

 

Vraag – dia 14 

Hoeveel uur sport de persoon in de grafiek? 

 

____________________________ 
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Vraag – dia 15 

Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking sport net zoveel 

als de persoon in de grafiek? 

 

____________________________ 

 

Vraag – dia 16 

Welke stappen zijn dat? 

 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4. ______________________________________ 
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Vraag – dia 27 

Welke drie antwoorden hebben de mensen kunnen geven op 

de vraag hoeveel ze sporten in de week? 

 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

 

Vraag – dia 28 

Hoeveel procent van de mensen sport 1 tot 4 uur? 

 

______________________________________ 
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Vraag – dia 29 

37% van alle mensen die ondervraagt zijn, sport per 
week 5 uur of meer. 
 
Stel er zijn 100.000 mensen ondervraagd. Hoeveel mensen 

hebben dan 5 uur of meer ingevuld? 

 

____________________________  

 

Vraag – dia 30 

Hoeveel uur sport de vrouw in het plaatje gemiddeld per week? 

 

____________________________  

 

Vraag – dia 31 

Hoeveel procent sport 5 uur of meer? 

 

_____________________  
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Vraag – dia 32 

Hoeveel procent van de mensen sport 1 tot 4 uur per week? 

 

_____________________ 

 

Vraag  – dia 33 

Hoeveel procent van de mensen sport minder dan 1 uur of 

nooit per week? 

 

_____________________  

 

 Vraag – dia 34 

Hoeveel procent zijn de drie balkjes bij elkaar?  

 

_____________________  
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Vraag – dia 37 

Hoeveel procent komt daar uit? 

  

_________________________ 

 

Vraag 1 – dia 39 

Hoeveel procent besteedt net zoveel tijd aan sport als jij? 

____________________________________________________ 

 

Vraag 2 – dia 39 

Geef nu antwoord op de vraag: Ben jij uniek? 

 

____________________________________________________ 
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Vraag – dia 41 

Op de website van welke organisatie heb je net gekeken? 

 

____________________________________________________ 

 

Vraag – dia 42 

Weet  je wat deze organisatie doet? 

 

____________________________________________________ 

 

Vraag – dia 44 

Over welke organisatie gaat het filmpje? 

 

____________________________________________________ 
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Vraag – dia 45 

Het CBS heeft informatie nodig om te zien hoe Nederland er 

voor staat. Bij wie halen zij deze informatie?  

 

 

Vraag – dia 46 

Hoe verspreidt het CBS zijn informatie? 

 

 

Vraag – dia 47 

Doet het CBS daadwerkelijk wat jij dacht dat ze doen? 

 

 

 

 


