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Rekenen uit de krant 



Rekenen uit je hoofd 



Een boek 



Programma 18 december 

1.  Huiswerk  
2.  Verhoudingen 

3.  Procenten 
4. Vooruitblik huiswerk en afsluiting 



Huiswerk 
Deel 1 



Ervaringen en lln-werk 

•  Sommen met kommagetallen 
– Paddestoel 
– Lengtes 

•  Sommen over verhoudingen 
– Parfum 
– Jamrecept 

•  Uitleg verhoudingstabel in methode* 



Verhoudingen 
Deel 2 



opdracht 

Noteer: 
waar komen verhoudingen voor? 
welke termen en notaties worden 

gebruikt? 



Verhoudingen 

 Hoeveel kcal bevat 100 
gram? 

75% van 1200  

1 op de 5 Nederlanders 
heeft slaapproblemen 



Soorten	  situa,es	  	  

•  Zoveel-‐per-‐zoveel	  
– Gebonden	  grootheden	  

•  Veranderen	  van	  maten	  
–  Inwisselen	  binnen	  zelfde	  grootheid	  

•  Mengsels,	  frac,es,	  percentages	  
–  twee	  of	  meer	  hoeveelheden	  binnen	  een	  geheel	  

•  Samengestelde	  grootheden	  
– Eén	  getal	  interpreteren	  als	  verhouding	  



Voorbeeld uit PO 

300 gram rijst voor 4 personen, hoeveel 
rijst is nodig voor 6 personen? 
 
 



Verhoudingen als domein 

•  Dit domein omvat veel (maatschappelijke) 
toepassingsproblemen; 

•  het gebruiken van rekenen betreft vaak 
verhoudingsproblemen; 

•  begrip = relatie leggen tussen verschillende 
beschrijvingen (procent, verhouding, breuk) kan 
worden gelegd  

•  Begrip inzetten bij oplossen van 
verhoudingsvraagstukken. 



Lijn	  in	  verhoudingen	  



Bijzondere verhoudingen 

Snelheid - dichtheid 
Schaal – vergroten/verkleinen 

Mengsels – 3 grootheden 





Kern	  van	  de	  leerlijn	  

•  Niet	  gericht	  op	  beheersen	  van	  procedures	  
maar	  het	  doorzien	  van	  onderliggende	  
principes	  

•  Accentverlegging	  van	  ‘kunnen’	  naar	  
‘begrijpen’	  	  

•  Kerninzichten	  centraal	  

	  

Bron:	  TAL	  



Voorbeeld	  van	  vergelijken	  



Aanpak	  (po)	  

•  De	  leerlingen	  ruime	  ervaring	  laten	  opdoen	  
met	  visueel-‐schema,sch	  weergeven	  van	  
probleemsitua,es;	  

•  Op	  basis	  daarvan	  modellen	  introduceren	  die	  
het	  oplossingsproces	  kunnen	  ondersteunen,	  
dit	  zijn	  strook	  en	  dubbele	  getallenlijn;	  

•  De	  verhoudingstabel	  op	  basis	  van	  het	  werken	  
met	  deze	  modellen	  introduceren	  als	  een	  
handig	  rekenschema.	  



Modellen 

•  Voor verhoudingen, breuken en procenten 



verhoudingstabel	  

Denkmodel  
Kladblaadje 

Handig rekenen 



Van	  systema,sch	  noteren	  naar	  
tabel	  

Gewicht	  (g)	   500	   1000	   2000	   200	   100	   50	   250	  

Prijs	  (€)	   4	   8	   16	   1,60	   0,80	   0,40	   2,00	  



Uitleg verhoudingstabel 

Vgl met methode 









Voorbeelden 





Problemen met verhoudingstabel 

•  In de boeken staat de verhoudingstabel 
voorgedrukt en deels ingevuld 

•  Verhoudingstabel is vaak een rijtje sommen: ‘vul 
de tabel in’ 

•  De tabel is verworden tot doel ipv middel (focus 
ligt op receptmatig invullen van de tabel) 

•  Middel is onbekend bij docenten andere vakken 
•  Men veronderstelt (vo, mbo) dat leerlingen al 

vaardig zijn met het gebruik van de tabel 



Pluspunten verhoudingstabel 

•  Helpt bij structureren probleem en 
oplossingsproces 

•  Ondersteunt het handig (hoofd)rekenen 
•  Inzichtelijker dan kruisproduct  
•  Is breed inzetbaar 
•  Maakt samenhang duidelijk 

– Binnen rekenen  
– Tussen vakken 

•  Kan op agenda van docentenoverleg 



Aandachtspunten 

•  Verhoudingstabel is middel, dus 
– Moet het nut duidelijk zijn 
– Moet er aandacht zijn voor: waar je dit middel 

inzet en hoe je het gebruikt (dat moet je leren) 
– Moet het ook als middel gebruikt worden 

•  Niet alles hoeft/moet met de 
verhoudingstabel (gestructureerd noteren 
kan ook) 



benzineverbruik 



Snelheid 1 



Snelheid 2 



Prijs per … 



schaal 



Factoren	  moeilijkheid	  

•  Doorzien,	  herkennen,	  dat	  het	  om	  een	  
verhoudingsprobleem	  gaat	  (in	  de	  ene	  situa,e	  
eenvoudiger	  dan	  in	  de	  andere);	  

•  De	  mate	  van	  complexiteit	  van	  de	  verhouding:	  
van	  4	  naar	  6	  pers.	  omrekenen	  is	  veel	  
eenvoudiger	  dan	  bijv.	  van	  7	  naar	  5;	  

•  De	  complexiteit	  van	  de	  getallen:	  zit	  er	  350	  g	  
rijst	  in	  een	  pak,	  dan	  is	  dat	  las,ger	  om	  te	  
rekenen	  dan	  400	  g.	  



Leerlingen werk 

RekenVOort  
Albeda 



PROCENTEN 
Deel 3 



Procentenopgave 

Leerling heeft probleem met opgaven als: 
 

              



Wat moeten ze kunnen? 

Wissel uit 



inventarisatie 

•  Betekenis geven en plannen 
– Wat is het probleem? 
 

•  Uitvoeren 
– Doen 

•  Reflecteren 
– Wat heb je gedaan? Klopt het? 

 





Vijf onderdelen 

 
•  Oriëntatie en ankerpunten 
•  Verkenning procenten ‘als operator’  
•  Rekenen met % en op weg naar 1%-regel 
•  Van verhoudingen naar procenten 
•  Procenten boven de 100% en als factor 





Beginsituatie 

 
 Wat weten je deelnemeres (al of nog) van 
procenten? 
  

 
 
 

15% korting 
er gaat wat van de prijs af 

Basisrelaties 
50% is de helft van 
25% is een kwart van 



Brede oriëntatie, ankerpunten 

•  Betekenis van procenten  
–  ‘bevat 4% vet’ 
–  ‘nu 30% meer’ 
–  ‘korting 25%’ 

•  Percentages (globaal) visualiseren 
•  Elementaire ankerpunten 

 



Wat is er mis met: 

•  25% = 

 Wel kan: 25% van … =        deel van …… 

4
1

Procenten zijn geen (absolute) getallen! 

4
1



Procenten als ‘deel van’  

•  Visualiseringen bij eenvoudige 
‘deel van’ opgaven 

•  Van 50% en 25% naar 10% en op 
basis daarvan 20%, 60%, 90% en 
dan 5%, 15%, … berekenen 

•  Geleidelijk verfijnen richting 1% 
en schematische 
oplossingswijzen verkorten 



2F 

•  Toe naar de 1% aanpak 
– strook 
– systematisch noteren 
– verhoudingstabel 
–  rekenmachine 

 
•  Maar blijven werken aan flexibiliteit 

– Kies strategie op basis van getallen 
  



Aanpakken bespreken 



van verhouding naar percentage 

•  Eenvoudige verhoudingssituaties 
visualiseren en berekenen 

 

•  Een netwerk van basale 
verhoudingsrelaties opbouwen…  

Theater bijna vol! 
Slechts 100 van de 
500 stoelen waren 

leeg. 



naar percentage als factor 

•  Toe- en afname 
– Van €80 voor €70. Hoeveel procent korting? 
– Aantal lln is gestegen van 1250 naar 1500. 

Hoeveel % meer? 
•  Rentepercentages en BTW 

–  Inkoopprijs 75 euro. Hoeveel met 19% BTW? 
–   Prijs inclusief 6% BTW is €59,99. Hoeveel 

zonder? 
•  Percentages bij vergroten/verkleinen 

– 50% erbij; vergroten met 141% 

 



Procentenstrook*	  

Visualisering 
Globale schatting 

Handig rekenen via getalrelaties 



60% van € 350 



Verhoudingstabellen	  bij	  procenten	  
van verhouding 
naar ‘op de 100’   
(percentage) 

via   
100% = ….. 



Drie procenten opgaven 

Zelf maken 
Nadenken over uitleg en hulp 



	  
Opgave	  1	  
	  
In	  de	  uitverkoop	  krijg	  je	  40%	  kor,ng	  	  
	  
op	  een	  laptop	  van	  €350.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Hoeveel	  euro	  is	  de	  kor,ng?	  
	  
Antwoord:	  
	  
	  	  

	  
	  Kladblaadje	  



Voorbeeldrekentoets 2F vo 2012 



Economie 2010, 1, cse, vmbo bb 

cola 

60 





Voorbeeldrekentoets 2F vo 2012 



aanpak 

Visualiseren met strook 
–  Weet je wat 100% is? Ja, teken strook en schrijf erbij 
–  Nee: van welk(e) waarde weet je het percentage? 

Teken! 
–  Wat wordt gevraagd? 

 
 
 

 
 
 
 
 

€270 

75% 100% 25% 

? 



Cola opgave 

•  Visualiseren met een strook (boven 100%) 

•  Formule uit de economie 

Zie: tip 1 RBVO 



Wat is er lastig aan 
procenten?  

Maak en bespreek de uitgedeelde 
opgaven op eigen niveau 

(uit: rekenen is leuker als je denkt, H.40) 



samengevat 

•  Deel-geheel vragen: 3 typen 
– Hoeveel is 5% van 200? 
– 3 van de 25 lln zijn ziek. Hoeveel % is dat? 
– 0,5% van spaargeld is €10,- . Hoeveel 

spaargeld? 
•  Toe- en afnamevragen: 3 typen 

– 3% rente op €250,-. Welk bedrag na 1 jaar? 
–  Incl 6% btw €25,00. Hoeveel excl. btw? 
– Prijs verhoogd van € 20 naar € 25. Met 

hoeveel %? 



voorbeeldopgaven 

Deel in in soorten 
procentproblemen 



Afslui9ng	  en	  vooruitblik	  
Deel 4 



29 januari 

 
•  meetkunde en verbanden 

– Neem mee: voorbeelden van opgaven waar 
lln moeite mee hebben of die je lastig uit te 
leggen vindt 

•  Doorlopende leerlijn vmbo/mbo 
•  Methodegebruik 

– Neem je rekenmethode mee 


