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Programma 8 december 

1.  Huiswerk: kommagetallen in de opleiding 
2.  Drieslag 
3.  Procentenproblemen  

•  Wat moeten lln kunnen? Driehoek  
•  Hoe het leg je het uit? 

4.  Leerlijn procenten 
5.  Vooruitblik en huiswerk 



HUISWERK KOMMAGETALLEN 
deel 1 



intake-formulier 

graag nog van  
•  simmelink 
•  driever 
•  prins 
•  kuypers 
•  leijtens 



Voorbeelden 

•  Zoek voorbeelden van kommagetallen in 
je opleiding 



Han (motorvoertuigen) 



René (administratie) 





André S (sport en bewegen) 







Andre O (z&w basis) 



Roos (welzijn MZ) 



Erik (logistiek) 



Minke (sport en bewegen) 



Thomas (sport en bewegen) 

•  Usain Bolt, 100 m in 9.58 s. Hoeveel km/h 
is dat? 

•  Uitrekenen met verhoudingstabel 



Kenmerken 

•  Het gaat ergens over 
•  Meestal functionele setting 
•  Afhankelijk van vakspecifieke kennis (mn 

begrippen en soms vaktaal) 
•  Rekenwerk relatief eenvoudig, situaties 

relatief complex 



Nut? 

•  Motivatie 
•  Onderhoud vaardigheden 
•  Versterking begrip 
•  … 



DRIESLAG FUNCTIONEEL 
REKENEN 

Deel 2 



Drieslag rekenen 

denkmodel voor vormgeven van 
functioneel rekenen in mbo 



Geïntegreerd 
met beroepstaken 
 of burgerschap 

 Ondersteuning en oefening 
 Individueel op maat 

 

 
Rijke rekenlessen of workshops 

structuur & systematiek 
lijn 

versterking 
opbouw repertoire 

 

Praktijk 
docent 

Reken 
docent 

ICT 
rekenspecialist 

RT-er 

handelen 
nuttig gebruiken 

benoemen 

ontwikkelen 
interactie 
reflectie 

basis 
oefenen 

consolideren 



 
 

  

Waar en hoe procenten in de praktijk? 

-  Begrip 

-  Rekenregels 

-  Boven de 100%  

-  Procent als factor: x 1,06 

Terug naar de basis 

Individueel oefenen 



http://www.fi.uu.nl/toepassingen/06038/webquest.xml 







PROCENTEN 
(DIDACTISCHE) PROBLEMEN 

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? 

 



Economie 2010, 1, cse, vmbo bb 

Hoe zelf? Hoe uitleggen? 

30 



Boek 

Rekenen is leuker als/dan je denkt 
 
Marjolein Kool 
Ed de Moor 
 
Uitgeverij: Bert Bakker 



Wat is er lastig aan 
procenten?  

Maak en bespreek de uitgedeelde 
opgaven op eigen niveau 

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



Wat is er mis met: 

•  25% = 

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

4
1

Procenten zijn geen (absolute) getallen! 

4
1



PROCENTEN 
LEERLIJN EN VOORBEELDEN 

Deel 4 





Vijf stappen 

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



Beginsituatie 

 
 Leerlingen weten al wat 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 onderzoeken in 
situaties als: ‘bevat 4% vet’, ‘nu 30% 
meer’, ‘korting 25%’ 

•  percentages in al zulke situaties (globaal) 
visualiseren 

•  Bewust raken van elementaire 
ankerpunten 
 



 
verkenning procenten als ‘deel van’  

•  Visualiseringen gebruiken bij 
eenvoudige ‘deel van’ opgaven 

•  Breid uit 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 geleidelijk aan 
verkorten 

15% van  € 240,- 



Modellen en rekenmethoden bij 
procenten 

Ankerpercentages 
50% 
25% 
10% 

relatie met breuken (deel van) 
 
… 



Praten over rekenen 



rekenen met % 
1F -> 2F 

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

 
•  Maar blijven werken aan flexibiliteit 

– Kies strategie op basis van getallen 
  



van verhouding naar percentage 

•  Verbreding naar eenvoudige 
verhoudingssituaties, laat deze 
visualiseren en laat op basis 
daarvan het percentage bepalen 

•  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% 

 



oefening 

•  Maak de volgende procentopgaven met 
behulp van een strook, dubbele getallenlijn 
of verhoudingstabel (help elkaar!) 

– Fiets incl 19% BTW voor €450,-. Wat is de 
prijs excl BTW? 

–  In 2008 waren er 760 ongevallen. In 2009 
waren dat er nog maar 580. Met hoeveel 
procent is het aantal ongevallen afgenomen?  



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 %? 



Procenten in het 
referentiekader 

Zoek dat na bijvoorbeeld op 
http://www.fi.uu.nl/rekenweb/referentiekader/ 

 
 



Zwakke leerlingen en % 

•  aandacht voor begrip en echte situaties 
•  met mooiere getallen en percentages 
•  ondersteuning via strook (en tabel) 
•  kleine denkstappen  
•  na een periode van begripsvorming 

gebruik van de zakrekenmachine voor het 
rekenwerk.  

 
Zie ook uitgedeelde tips 



WEBSITE EN HUISWERK 



Je kreeg zo’n soort mailtje: 













VOORUITBLIK EN HUISWERK 
Deel 5 



Vervolg 

•  NB: 13 december bijeenkomst Profijt 
•  12-01 – bijeenkomst 3 
•  26-01 – bijeenkomst 4 
•  09-02 – bijeenkomst 5 
•  01-03 – bijeenkomst 6 



Huiswerk 


