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Programma 

1.  Wat deden we de eerste keer? 
2.  Huiswerk 
3.  Procenten leerlijn 
4.  Didactische vraagstukken 
5.  Examenopgaven 
6.  Rijke rekenles procenten 
7.  Evaluatie en afsluiting 



WAT DEDEN WE DE EERSTE 
KEER? 
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Eerste bijeenkomst 

Verkenning van domein 
–  Conceptmap en begrippen/notaties 
–  Leerlijn 
–  Typerende verhoudingsopgaven  
–  Aanpakken en modellen 
 



Lijn	  in	  verhoudingen	  





Modellen 

•  Voor verhoudingen, breuken en procenten 



HUISWERK 
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Huiswerk 

•  Maak een overhoring met bijv. 4 tot 5 
procent-opgaven uit de examens (2F/3F), 
 

www.fisme.science.uu.nl/mbo/rekenen/coe 
 
•  Neem de toets af bij 1 groep leerlingen en 

neem uitwerkingen mee (of vertel er iets 
over) 



Ervaringen algemeen 

wat zijn je ervaringen met: 
 
•  Maken/kiezen van toets 
•  Afnemen van toets 
•  Analyse en beoordelen van lln werk 

De details komen straks bij didactiek 



PROCENTEN LEERLIJN 
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Leerlijn	  procenten	  





•  Informele kennis 
•  Visualiseren 
•  Rekenen op basis van schatten & mooie 

getallen 
•  Van strookmodel naar verhoudingsmodel en 

rekenen met ankerpunten (10, 20, 25, 50, 
75)  

•  Nadere begripsvorming, samenhang 
breuken, kommagetallen, rekenen via 1%  

•  Toepassen, verschillende contexten, 
vergelijken van percentages 

•  Formaliseren (bijv. factor aanpak)    



Fase	  1-‐	  Betekenis	  

•  Waar	  komen	  procenten	  voor?	  
•  Waar/hoe	  worden	  ze	  gebruikt?	  Waarom/
waarvoor	  zijn	  ze	  handig?	  

•  NotaAe	  en	  uitspraak	  



Fase	  2/3	  -‐	  SchaEen,	  aflezen,	  
tekenen	  



Fase 3/4 – rekenen mooie % 



Fase 4/5 – samenhang en 1% 



Fase 5 - toepassen 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoeveel procent korting wordt deze week gegeven? 
 
Antwoord: 
	  
	  	  



Fase 6 – procent als factor 

Jan koopt een TV bij de groothandel.  
De TV kost € 375 euro exclusief 21% BTW. 
Bij de kassa krijgt Jan 15% kassakorting. 
 
De caissiere vraagt: ‘Zal ik eerst de BTW 
erbij rekenen en dan de korting erafhalen, of  
wilt u dat ik het andersom doe?’ 



DIDACTISCHE VRAGEN 
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Twee hoofdsoorten opgaven 

Procenten als deel van geheel 
– Berekenen van het deel  
– Berekenen van het geheel 
– Berekenen van het percentage 

 
Procenten in groei- en afname situaties 

geheel + deel en geheel – deel 
 
Ook daarbij ‘heen- en terugrekenen’ 



Eigen voorbeelden uitwisselen 

Wat is opgevallen aan lln-werk? 
Kies een lln met opvallende 

strategie of fout en bedenk samen 
wat je zou kunnen doen 



Lln werk 

•  Bekijk de uitgedeelde opgaven 

– Wat gaat er fout bij opgave 2c 
•  Hoe help je elk van deze lln? 

– Wat gaat er fout bij opgave 3a 
•  Hoe help je elk van deze lln? 

– Wat gaat er fout bij opgave 3b 
•  Hoe help je elk van deze lln? 
 



Een leerling berekent op de rm de korting zo: 
350 : 40 = 8,75 

 
Wat doe jij? 



•  Wat gaat hier fout? 

•  Wat kun je doen om te helpen? 



EXAMENOPGAVEN 
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Examenopgaven 

•  Procenten in complexe situaties 

–  In tabel of grafiek (verbanden) 

– Bij vergroten/verkleinen met schaal 

– Percentages van percentages 

– ……… 



Maak de examenopgaven 

Wat kan er fout gaan? 
Hoe kun je lln ondersteunen? 

Denk aan strook en 
verhoudingstabel 



RIJKE REKENLES 
PROCENTEN 
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Rijke	  rekenles	  over	  procenten 

•  Hoe geef je die vorm? 



Voorbeeld	  
Doelgroep: AKA/Niveau 1 
Leerdoelen:  
•  Student kan procenten herkennen in het dagelijks gebruik 
•  Student weet dat 100% het geheel is 
•  Studenten weet dat 50% de helft is en 25% een kwart 
Les opzet: 
•  Iedere student krijgt een krant of een stuk ervan. De student moet 

alle procenten (woord en symbool) onderstrepen. (10 min) 
•  Plenair wordt besproken hoeveel de studenten hebben gevonden en 

wat de betekenis is van die procenten. (15 min) 
•  Kennen studenten nog andere voorbeelden die niet in de krant 

staan? (5 min) 
•  Samenvatting op het bord: wat weten we nu over procenten. (5 min) 
•  Opdracht START.rekenen Deviant 
 



AFSLUITING + EVALUATIE 
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Na de zomer 

•  Ontwerpcursus (17-9 en 1-10) 
•  Aandacht voor zwakke rekenaars 

(29-10 en 12-11) 



HUISWERK VAN ROC 
NIJMEGEN 
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Zoek een percentage 

•  in je opleiding 
•  in je lokaal 
•  in de school 
•  ergens 



Kristien, citadel 

1 THV, 10 pagina’s 







Mark, kandinsky 

•  Het percentage alcohol dat in een drank 
zit kan sterk variëren 

•  van circa 5% in een biertje tot bijvoorbeeld 
wel 50% in Gold Strike 



•  Bier: 5% 
•  Wijn: 12% 
•  Breezer: 4% 
•  Smirnoff Ice: 4% 
•  Flugel: 10% 
•  Gedestilleerde wijn: 35% 
•  Sherry/Port: 15% 
•  Jenever: minimaal 35% 
•  Wodka: 35 tot 70% 
•  Whiskey: ongeveer 45% 





maartje kandinsky 

•  Opgave is een onderdeel van het 
praktisch examen van ons beroepsgericht 
programma 

•  Sport, recreatie, dienstverl. en veiligh. 
•  CSPE 2012 KB 
•    





Rick Kandinsky 

163 pagina’s, Handel&Administratie, BK 



•  Ook bij het hoofdstuk BTW komen 
uiteraard procentberekeningen voor. 

•  Dit moeten de basis- en kaderleerlingen 
op dat niveau beheersen. 



Harrie, ROC 

•  Boeken van een vakantie 





freek 


