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WAT	  DEDEN	  WE	  DE	  3E	  KEER?	  
deel	  0	  



samengevat	  

•  Breuken	  
•  Spelletjes	  voor	  breuken	  
•  Maken	  van	  procent-‐sommen	  	  



en	  wat	  vanmiddag	  

1.  Tussentoetsje	  	  
2.  Huiswerk	  	  

1.  rekenbeter	  	  
2.  verbanden	  (doen	  we	  later)	  

3.  Procenten	  en	  verhoudingen	  
4.  Verbanden	  
5.  Vooruitblik	  en	  huiswerk	  



TUSSENTOETSJE	  
Deel	  1	  



drie	  opgaven	  

•  werk	  uit	  
•  inleveren	  
•  we	  kijken	  ze	  na:	  je	  krijgt	  feedback	  



Cola-‐som	  



HUISWERK	  	  
Deel	  2	  





Huiswerk	  

•  overzicht	  rekenbeter	  
•  lasMge	  sommen?	  



Wie	  is	  de	  beste	  rekenaar?	  



PROCENTEN	  EN	  VERHOUDINGEN	  
Deel	  3	  



Opgaven	  bespreken	  

Uitwerkingen	  rekenbeter	  vorige	  keer	  
(op	  flap)	  

Moeilijke	  sommen	  



Procentenstrook	  

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03079/procentenstrook.html 



schoenen	  

•  Eerst	  10%	  omhoog,	  dan	  10%	  omlaag	  

•  Getallenvoorbeeld	  
– Neem	  bijvoorbeeld	  100	  euro	  

•  Redeneren	  met	  vermenigvuldigfactor	  
–  	  x	  1,1	  en	  dan	  x	  0,9	  



voetbal	  

•  10%	  van	  de	  meisjes	  is	  evenveel	  als	  40%	  van	  de	  
jongen	  

•  Even	  rommelen,	  getallen	  kiezen	  
– Bijv.	  20	  meisjes	  en	  50	  jongens	  

•  Plaatje	  maken	  en	  structureren	  
– Bijv.	  strook	  	  



rente	  

•  Verhoogd	  van	  2%	  naar	  3%,	  dus	  1%	  meer	  
toename	  van	  50%	  

•  Let	  op	  verschil	  tussen	  optellen	  en	  
vermenigvuldigen	  
– Hoeveel	  keer	  zoveel?	  

•  Leidende	  vraag:	  ten	  opzichte	  waarvan?	  
– 1%	  tov	  van	  2%	  
– Hoeveel	  keer	  zoveel	  is	  3	  tov	  2?	  



overvaren	  

•  Van	  2	  cent	  naar	  5	  cent:	  sMjging	  van	  …%?	  
•  Van	  5	  cent	  x	  2,2:	  verhoging	  van	  ….%?	  
•  Totale	  verhoging?	  

•  Reken	  door	  met	  de	  getallen	  
•  Wat	  komt	  erbij	  (+	  of	  x)	  en	  tov	  waarvan?	  

– Hoeveel	  keer	  zoveel?	  



Dalende	  aantallen	  

•  Van	  800	  naar	  750;	  van	  750	  naar	  720.	  Sterkste	  
daling?	  

•  Reken	  met	  de	  getallen.	  
– Daling	  tov	  waarvan?	  



sportschool	  

•  Voor	  50	  euro	  75	  euro	  bartegoed.	  Dus	  50%	  
graMs?	  

•  Visualiseer	  
– Strook	  

•  Ten	  opzichte	  van	  wat?	  



•  Percentages	  (verhoudingen)	  kun	  je	  niet	  zomaar	  
optellen!	  
–  Eerst	  3%	  loonsverhoging	  en	  dan	  2%	  is	  
–  14%	  van	  de	  mannen	  en	  20%	  van	  de	  vrouwen	  zijn	  ziek	  

•  Asymmetrie:	  10%	  erbij	  en	  dan	  weer	  10%	  eraf	  
•  Optellen	  of	  vermenigvuldigen?	  	  

–  250%	  meer	  is	  3,5	  keer	  zoveel	  

•  Procenten	  of	  procentpunten?	  
–  Rente	  van	  2%	  naar	  3%	  is	  sMjging	  van	  50	  %	  



Achtergrond	  bij	  verhoudingen	  en	  
procenten	  

Leerlijn	  
Soorten	  sommen	  

Aanpak	  



leerlijnen	  

Waar kom je % tegen? 
100%-50%-25%-10% 

 Strook 
Eenvoudig rekenen 

‘Percentage van’ 
Strook en 1% aanpak 

Schattend/globaal 
Van deel (%) naar geheel (aantal) 

 

Toe- en afname 
Van verhouding naar % 
Van % naar kommagetal 

Boven de 100% 



Procenten	  achtergrond	  

•  Procenten	  zijn	  verhoudingen	  (per	  100),	  geen	  
absolute	  getallen!	  
– Liever	  niet:	  50%	  =	  ½	  of	  =	  0,5	  
– Wel:	  50%	  is	  ½	  deel	  of	  0,5	  x	  

•  Procenten	  boven	  de	  100	  komen	  voor,	  met	  
name	  in	  toenamesituaMes	  

•  Percentages	  alMjd	  ten	  opzichte	  van	  iets!	  
•  Bij	  toe-‐	  en	  afnamesituaMes:	  %	  is	  groeifactor	  



Procenten	  als	  factor	  

•  Handig	  om	  ‘lasMge’	  problemen	  aan	  te	  pakken	  
en	  te	  verklaren	  

•  Nodig	  bij	  rente	  op	  rente	  (over	  meerdere	  jaren)	  
-‐>	  Procentuele	  groei	  

•  LasMg	  te	  begrijpen	  (formeel)	  



Procenten	  als	  factor	  

•  15%	  korMng	  …..	  	  
– Nieuwe	  bedrag	  =	  oude	  bedrag	  x	  0,85	  

•  19%	  Btw	  erbij	  doen	  
–  Inclusief	  bedrag	  =	  Bedrag	  (excl)	  x	  1,19	  

•  Van	  inclusief	  naar	  exclusief	  
– Exclusief	  bedrag	  =	  Bedrag	  (incl)	  :	  1,19	  



Zes	  typen	  problemen	  

Deel	  van	  geheel	  
DGp	  
1.	  G	  en	  p	  bekend.	  Wat	  is	  D?	  
	  
	  
2.	  D	  en	  p	  bekend.	  Wat	  is	  G?	  
	  
	  
3.	  D	  en	  G	  bekend.	  Wat	  is	  p?	  

Toe-‐	  en	  afname	  (geheel	  +/-‐	  deel)	  

GpE	  (E=G+/-‐p)	  
1.	  G	  en	  p	  bekend.	  Wat	  is	  E?	  
	  
	  
2.	  E	  en	  p	  bekend.	  Wat	  is	  G?	  
	  
	  
3.	  E	  en	  G	  bekend.	  Wat	  is	  p?	  



Procenten	  -‐	  aanpak	  
•  Waar	  gaat	  het	  over?	  	  

–  Teken	  een	  strook	  (evt.	  cirkel).	  

•  Weet	  je	  wat	  100%	  is?	  	  
–  Zo	  ja,	  zet	  dat	  bij	  je	  tekening	  
–  Zo	  nee,	  van	  welk	  getal/aantal/bedrag	  weet	  je	  het	  percentage?	  Zet	  dat	  

er	  bij	  

•  Wat	  wordt	  gevraagd?	  
–  Noteer	  dat	  ook	  
–  Schat	  wat	  de	  uitkomst	  ongeveer	  is	  

•  Maak	  een	  verhoudingstabel	  om	  in	  te	  rekenen	  
–  Kan	  het	  handig?	  50%,	  25%,	  via	  10%?	  Verdubbelen/halveren….	  
–  Reken	  via	  1%	  (gebruik	  je	  rekenmachine)	  



Procentenstrook	  

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03079/procentenstrook.html 



Verhoudingen	  overal	  

Waar	  allemaal?	  
Geef	  vb	  van	  verhoudingssituaMes	  



Verhoudingen 

 Hoeveel kcal bevat 100 
gram? 

75% van 1200  

1 op de 5 Nederlanders 
heeft slaapproblemen 



Contexten	  

•  Schaal	  
•  Snelheid	  
•  (Bevolkings)dichtheid	  
•  Recepten	  
•  Mengsels!	  
•  Omrekenen	  valuta	  
•  Prijs/kg	  (alles	  met	  per)	  
•  .....	  op	  de	  …….	  



Recepten	  (PO)	  

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



Aanpak	  verhoudingsproblemen	  

Strook	  
RelaMe	  met	  eenvoudige	  breuken	  

Verhoudingstabel	  
SystemaMsch	  noteren	  



strook 

•  Voor verhoudingen, breuken en procenten 



verhoudingstabel	  





Maak	  met	  een	  verh	  tabel	  
a. 12 pennen kosten 9 euro hoeveel 
kosten 18 pennen? 
 
b. 300 gram kaas kost € 4,20. Hoeveel 
gram kaas krijg je voor € 7,75 
 

NB. deze kan ook handig via 6 



Twee	  vormen	  bij	  procenten	  

16 van de 20 leerlingen hebben een 
voldoende hoeveel % is dat? 



Moeilijkheidsfactoren	  

•  Doorzien,	  herkennen,	  dat	  het	  om	  een	  
verhoudingsprobleem	  gaat	  (in	  de	  ene	  situaMe	  
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	  lasMger	  om	  te	  
rekenen	  dan	  400	  g.	  



Twee	  voorbeelden	  met	  llnwerk	  

•  1	  Engels	  pond	  (£)	  kost	  €1,30.	  Laat	  met	  behulp	  
van	  een	  verhoudingstabel	  zien	  hoeveel	  euro	  je	  
moet	  betalen	  voor	  £570.	  

•  Een	  auto	  rijdt	  1:18,	  dus	  met	  1	  liter	  benzine	  
kan	  je	  18	  km	  rijden.	  In	  de	  tank	  gaat	  42	  liter.	  
– Hoeveel	  liter	  heb	  je	  nodig	  om	  400	  km	  te	  rijden?	  
– Hoeveel	  km	  kan	  je	  rijden	  op	  een	  volle	  tank?	  



VERBANDEN	  
deel	  4	  



verbanden	  

•  tabel	  
•  grafiek	  
•  formule	  

•  Vaak	  in	  combinaMe	  met	  andere	  domeinen	  





VOORUITBLIK	  &	  HUISWERK	  
Deel	  5	  



Huiswerk	  
Volgende	  keer:	  meten	  en	  kommagetallen	  
	  
Huiswerk	  
•  Rekenbeter:	  Uitwerking	  van	  sommen	  in	  map	  
	  
•  Neem	  mee	  wat	  jij	  gebruikt	  bij	  uitleg	  metriek	  stelsel	  

•  lezen	  verhtabel	  en	  opdrachten	  bij	  lln-‐werk	  maken	  


