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Programma 

1.  Terugblik/huiswerk 
2.  Domein Verhoudingen 
3.  Activiteit: examenopgaven beoordelen 
4.  Activiteit: verhoudingstabel, hoe gebruik 

jij die? 
5.  Procenten 
6.  Activiteit: lesopzet 
7.  Huiswerk 



HUISWERK 
Deel 1 



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 





Zes opgaven 

•  Bekijk de opgave 
•  Maak de opgave 
•  Becommentarieer de opgave 
•  Verrijk de opgave 

•  Geef door aan de volgende groep 



VERHOUDINGEN 
Deel 2 



Verhoudingen 

 Hoeveel kcal bevat 100 
gram? 

75% van 1200  

1 op de 5 Nederlanders 
heeft slaapproblemen 



Verhoudingen als domein 

•  Dit domein omvat veel (maatschappelijke) 
toepassingsproblemen; 

•  het gebruiken van rekenen betreft vaak 
verhoudingsproblemen; 

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

•  Begrip inzetten bij oplossen van 
verhoudingsvraagstukken. 



Lijn	  in	  verhoudingen	  





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	  



Taal	  van	  verhoudingen	  

Welk termen en notaties worden 
gebruikt om verhoudingen aan te 

geven? 



Aanpak	  (po)	  

•  De	  leerlingen	  ruime	  ervaring	  laten	  opdoen	  
met	  visueel-‐schemaDsch	  weergeven	  van	  
probleemsituaDes;	  

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

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



Modellen 

•  Voor verhoudingen, breuken en procenten 



EXAMENOPGAVEN 
BEOORDELEN 

deel 3 



20 opgaven 

•  Uit voorbeeldexamens 
•  Deels uit 2F 
•  Deels uit 3F 
•  Wellicht allemaal gerelateerd aan 

verhoudingen 



Beoordeling 

•  Is het 2F of 2F? 
•  Welk domein (of domeinen)? 
•  Is het een (kwalitatief) goed item? 
•  Hoe zal jouw student er op scoren? 





Nabespreking 



VERHOUDINGSTABEL 
Deel 4 



Voorbeeld	  van	  vergelijken	  



verhoudingstabel	  

Denkmodel  
Kladblaadje 

Handig rekenen 



Dubbele	  getallenlijn	  



Van	  systemaDsch	  noteren	  naar	  
tabel	  

Gewicht	  (g)	   500	   1000	   2000	   200	   100	   50	   250	  

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



Rekenmanieren	  



PROCENTEN 
deel 5 



begrip	  

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

•  NotaDe	  en	  uitspraak	  



Scha[en,	  aflezen,	  tekenen	  

•  Hoeveel procent (ongeveer)? 
– Cirkel, strook 

•  Kleur/teken in cirkel of strook ……. % 

•  Ook samennemen en aanvullen tot 100% 
 



Kennismaking 
–  Een percentage is een deel, 100% is het geheel 
–  Schatten (visueel) met name strook 
–  Optellen en aftrekken tot 100% 
–  Relatie met breuken, verhoudingen, kommagetallen 

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

Procenten in groei- en afname situaties 
–  geheel + deel 
–  geheel – deel 

Procenten en onderzoeksgegevens 
–  In teksten (‘krant’) 
–  In tabellen en diagrammen 

Rekenen mbv 
•  Strook 
•  Ankerpunten 
•  Verhoudingstabel 
 









rekenen	  

•  Eenvoudige (anker)percentages incl 
relatie met breuken en delen 

•  met hulp van strook of verhoudingstabel 
•  Via 1% of andere vaste regel/procedure 
 
2F/2S 
Percentage als factor 



DidacDsche	  vragen	  (bij	  je	  methode)	  
•  Is er aandacht voor begripsvorming? 
•  Is er steun van betekenisvolle contexten? 
•  Is er aandacht voor betekenisverlening? 
•  Worden er visuele modellen gebruikt? 
•  Is er aandacht voor schematiseren? 
•  Worden er procedures aangeleerd of opgehaald? 
•  Is er ruimte voor verschillende aanpakken? 
•  Wordt er aandacht besteed aan verstandig en efficient 

gebruik van de rekenmachine? 
•  Komen er functionele toepassingen voor? 
•  Is er rijke oefening? 
•  Is er aandacht voor reflectie op procedures en 

antwoorden? 
 



LESOPZET 
deel 6 



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 
 



HUISWERK 
Deel 7 



Huiswerk 

•  Zoek een meetgetal 
•  Maak een ‘som/context’ met een 

referentiemaat 
•  Graag opsturen 

•  13 maart is de volgende keer. 


