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4.1  WAT ZIJN vERhoUDINgEN?

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je herkent een verhouding en kan hiermee rekenen.

Verhoudingen herkennen
Als je slasaus maakt, meng je slaolie met azijn. Je mengt bijvoorbeeld 
één lepel slaolie met drie lepels azijn. 
Je mengt dan in de verhouding 1 staat tot 3. Je schrijft dit als 1 : 3.
Meng je 4 lepels slaolie met 12 lepels azijn dan is de verhouding ook 1 : 3. 
De verhouding 4 : 12 is gelijk aan de verhouding 1 : 3.

Bij het maken van specie is de verhouding cement en zand 1 : 3. 
1 van de 4 delen betonspecie bestaat uit zand.

Als een auto 1 liter benzine gebruikt op 12 km, dan is de verhouding 
1 op 12. Je schrijft op 1 : 12.

Rekenen met verhoudingen
Het mengen van stoffen doe je in een bepaalde verhouding.
Hoeveel je van elke stof nodig hebt, kun je met de verhouding berekenen.

Gerben heeft 12 liter groene verf nodig.
De verfmachine mengt 1 liter blauwe verf met 2 liter gele verf.
Hoeveel liter van elke kleur heeft hij nodig?

De verhouding blauwe verf : gele verf = 1 : 2
Bij het mengen van 1 liter blauwe verf met 
2 liter gele verfkrijg je 3 liter groene verf.
Gerben heeft 12 : 3 = 4 keer zoveel groene verf 
nodig.
Er is dus 1 × 4 = 4 liter blauwe verf nodig en 
2 × 4 = 8 liter gele verf.

DoEL

UITLEg

vooRbEELD

UITLEg
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 1 Reken uit.
Ayla maakt sladressing volgens dit recept.
a Wat is in dit recept de verhouding azijn : olie? 

b Ayla heeft 8 mL azijn. Hoeveel mL olie 
moet ze hier bij doen om dezelfde 
verhouding te krijgen?

 2 Zoek de gelijke verhoudingen op.
Welke verhoudingen zijn gelijk? Verbind gelijke paren met elkaar.
A 1 : 4 D 2 : 12
B 4 : 24 E 4 : 28
C 1 : 7 F 5 : 20

 3 Zoek de gelijke verhoudingen op.
Bij een verkeerscontrole rijden 6 op de 15 automobilisten te hard. 
Welke verhoudingen zijn gelijk aan 6 op de 15?
A 3 op de 5 B 15 op de 60 C 12 op de 30  D 30 op de 75

 4 Vul de tabel verder in.
De fi guren hiernaast bestaan uit grijze en gele 
hokjes. Vul in de tabel de nummers van de 
fi guren in die bij de verhoudingen horen.

aantal grijze hokjes : aantal gele 
hokjes fi guur

4 : 5

1 : 5

3 : 5

 5 Schrijf op.
Een auto rijdt 1 : 10.

a Wat betekent dat?  

b Hoe schrijf je het op als er met 1 liter 18 km gereden kan worden? 

 6 Zoek de gelijke verhoudingen.
Een auto rijdt 1 op 15. Welke verhoudingen zijn gelijk aan 1 op 15?
A 3 op 45 B 15 op 100 C 30 op 450 D 10 op 150

Sladressing
1 mL azijn
4 mL olie
Zout en peper

Meng de olie en azijn goed.

1

3

2

1 : 4

8 × 4 = 32 mL

met 1 L brandstof kan 10 km gereden worden

1 : 18

3

1

2
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 7 Reken uit.
Marthe heeft een armband met gekleurde
en zilveren bedels. 

a Hoeveel gekleurde en hoeveel zilveren 
bedels heeft ze?

b Wat is de verhouding 
gekleurde bedels : zilveren bedels? 

 8 Bereken.
Een auto rijdt 1 : 15. 

a Hoeveel km kan die auto rijden met 4 liter?  

b En hoeveel met 8,5 liter?  

 9 Reken uit.
Stefanie maakt ranja van limonadesiroop. 

a Wat is de verhouding siroop : water? 

b Hoeveel mL water heeft Stefanie nodig als 
ze 20 mL siroop in een glas doet?

c Hoeveel mL ranja heeft ze dan gemaakt?

d In een groot glas kan 350 mL ranja. 
Hoeveel siroop heeft ze nodig?

 10 Reken uit.
Na 6 uur werken heeft Mehmet 24 euro verdiend.
Hoeveel euro heeft Mehmet verdiend als hij 18 uur heeft gewerkt?

 11 Reken uit.
Fatma verft haar kamer lichtblauw. Ze mengt 
de kleuren wit en blauw in de verhouding 1 : 4. 
Ze heeft 10 liter verf nodig.
Hoeveel liter verf heeft ze van iedere kleur 
nodig? 

Zelf ranja maken
Meng 1 deel siroop
met 6 delen water.

+ =

 5 gekleurde en 10 zilveren bedels

4 × 15 = 60 km

1 : 6

20 mL × 6 = 120 mL water

20 mL + 120 mL = 140 mL

350 mL : 7 = 50 mL siroop

3 × € 24,- = € 72,-

2 liter witte en 8 liter blauwe verf

8,5 × 15 = 127,5 km

5 : 10
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 12 Bereken.
Marieke maakt boeketten met rode en witte anjers. De verhouding 
rode anjers : witte anjers is 2 : 3
a In een boeket zitten 20 anjers. Hoeveel anjers zijn rood?

b Marieke koopt 150 witte anjers in. Hoeveel rode moet ze inkopen?

 13 Reken uit.
Deze ketting bestaat uit roze en zilveren ringen 
in verhouding 1 : 2.
a In de ketting zijn in totaal 4 roze ringen

gebruikt. Hoeveel zilveren ringen zijn
gebruikt?

b Joanne gaat 7 dezelfde kettingen maken.
 Hoeveel ringen heeft ze in totaal nodig?

 14 Reken uit.
Karen gaat haar benedenverdieping opnieuw 
witten. Ze moet 150 m2 witten.
a Hoeveel liter verf heeft ze nodig?

b Hoeveel emmers verf moet ze kopen?

EXAMENopDRAChT

Hamburgers Nico koopt 2000 gram rundergehakt.
Hoeveel hamburgers krijgt hij hierbij?

2F

20 : 5 × 2 = 8 rode anjers

8 zilveren ringen

7 × 12 = 84 ringen

Nico koopt 4 verpakkingen 

(2000 gram : 500 gram) 

4 × 4 = 16 hamburgers

150 : 6 = 25 liter verf

2,5 dus 3 emmers

150 : 3 × 2 = 100 rode anjers
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4.2  vERhoUDINgsTAbELLEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert rekenen met verhoudingstabellen.

Rekenen in een verhoudingstabel.
Als je met verhoudingen rekent, 
kun je een verhoudingstabel 
gebruiken. 
Je mag in een verhoudingstabel 
zowel horizontaal als verticaal 
met hetzelfde getal vermenigvuldigen 
of door hetzelfde getal delen.

In een bos rozen zitten 10 gele en 
4 roze rozen. 
Dana wil een bos maken met 
30 gele rozen. 
De verhouding blijft gelijk. 
Hoeveel roze rozen moet ze pakken?

Dana moet 4 × 3 = 12 roze rozen pakken.

aantal gele rozen
aantal roze rozen

× 3

10
4

30
…

× 3

Eén op de 5 mensen heeft 
griep gehad in maart. 
In Doetinchem wonen 
ongeveer 55 000 inwoners. 
Hoeveel mensen hebben in deze 
maand griep gehad?

Er hebben 55 000 : 5 = 11 000 mensen
griep gehad.

mensen met griep
totaal aantal mensen

1
5

11 000
55 000

: 5

DoEL

UITLEg

lepels slaolie
lepels azijn

× 4

× 3
1
3

4
12

vooRbEELD

vooRbEELD
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 1 Reken uit.
a Vul de verhoudingstabel in.

gewicht kaas in gram 50 100 500
prijs in euro 0,80

b Hoeveel kost 800 gram kaas? Gebruik de tabel.

 2 Vul de verhoudingstabel in.
Je maakt drinkyoghurt. Vul de tabel verder in.

yoghurt in mL 10 50 500 750
vruchtensap in mL 4

 3 Reken uit.
Voor het schoonmaken gebruik je een 
allesreiniger en warm water.
a Vul de tabel verder in.

allesreiniger in dopjes 1 …
water in liter 2 10

b Hoeveel dopjes allesreiniger heb je nodig 
voor 24 liter water?

 4 Controleer de verhoudingstabellen.
Bij het berekenen van het salaris kun je een verhoudingstabel gebruiken.
Welke tabellen zijn goed gebruikt? Licht je antwoord toe.

aantal uur 2 5
salaris in € 12,50 25,00

aantal uur 3 10
salaris in € 18,00 180,00

A  B 

aantal uur 5 8
bedrag in € 45,00 72,00

aantal uur 1,5 6
bedrag in € 45,00 180,00

C  D 

Recept voor drinkyoghurt
10 mL magere yoghurt
4 mL vruchtensap
eventueel suiker
Dit alles goed doorroeren

AllesreinigerAllesreiniger
Gebruiksaanwijzing:
Neem 2 liter warm water
en doe daar 1 dopje alles-
reiniger in.

1,60

€ 12,80

24 : 2 = 12 dopjes allesreiniger

niet goed, 5 × € 6,25 = € 31,25 niet goed, 10 × € 6,00 = € 60,00

 goed, 8 × € 9,00 = € 72,00  goed, 6 × € 30,00 = € 180,00

20

5

8,00

200

12,80

300

800
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 5 Vul de tabel in en reken uit.
Nur verdient € 3,- per uur met een bijbaantje.
a Vul de tabel verder in.

werktijd in uren 1 2 4 8 12

loon in €

b Hoeveel verdient Nur na 8 uur werken?  

c Nur heeft € 96,- verdiend. Hoeveel uur heeft ze gewerkt?  

 6 Vul de tabel in en reken uit.
Van 3 sinaasappels kun je 175 mL sap maken.
Vul de tabel verder in.

aantal sinaasappels 3 6 12

hoeveelheid sap in mL 150 1500

a Hoeveel mL sap kun je maken van 12 sinaasappels?  

b Hoeveel sinaasappels heb je nodig voor 3000 mL sap?  

 7 Reken uit.
Laura stelt boeketten met rode en gele tulpen 
samen. In een boeket zitten op elke 2 rode 
tulpen 3 gele tulpen. Een klant wil een boeket 
met in totaal 50 tulpen. Hoeveel rode tulpen 
moet Laura pakken? 

 8 Reken uit.
Bij een bezoek aan het theater geven vier op de 
vijf mensen hun jas af bij de garderobe. 
a Hoeveel mensen maakten gebruik van de 

garderobe van De Storm in 2011?

b Hoeveel mensen geven hun jas af als er een 
uitverkochte voorstelling is in de grote zaal?

 9 Reken uit.
De afstand tussen Nijmegen en Zwolle is 
80 km. Er zit nog 40 liter benzine in de tank 
van een auto. Daarmee kun je een afstand 
rijden van 640 km. Hoeveel liter benzine 
verbruikt de auto tussen Nijmegen en Zwolle?

Theater De Storm
In 2011 gingen 15 000 mensen naar theater 
De Storm. De Storm heeft een grote zaal 
en een kleine zaal. In de grote zaal kunnen 
610 mensen en in de kleine 215.

 

mensen die jas afgeven

totaal aantal mensen

aantal liter

afstand in km

€ 24.-

96 : 3 = 32 uur

600 mL

60 sinaasappels

3

300 600 3000

rode tulpen

gele tulpen

Laura heeft 20 rode tulpen nodig.

12 000 mensen

610 : 5 × 4 = 488 mensen 

5 liter benzine

2

4

40

3

5

640

20

12 000

5

30

15 000

80

30 60

6 12 24 36
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 10 Reken uit.
Osman gaat de schutting verven. De 
oppervlakte van de schutting is 55 m2.
Hoeveel mL verf heeft Osman nodig? 

 11 Reken uit.
In een doos feestverlichting zitten 3 oranje lampjes, 2 blauwe en 1 rode.

a Schrijf de verhouding oranje, blauwe en rode lampjes op  

b Hoeveel lampjes zitten in één pakje?  

c Vul de tabel verder in.

1 doos 2 doosjes 5 doosjes 10 doosjes

oranje lampjes

blauwe lampjes

rode lampjes

totaal aantal lampjes

d Voor een feest zijn in totaal 1200 lampjes nodig. Hoeveel doosjes zijn dat?

 12 Reken uit.
Nederland heeft ongeveer 17 miljoen inwoners. 
Hoeveel zullen daarvan griep hebben bij een 
griepepidemie?

EXAMENopDRAChT

Zelf appelsap maken Sandra heeft 32 kg appels. 
Hoeveel kost het haar om sap te maken van 
haar appels?

 

Elke woensdagmiddag kunt u van uw
eigen fruit sap laten maken.

appels / peren /
aardbeien / kiwi’s

Voor elke 4 kg fruit, 
betaalt u slechts € 1,25

Griepepidemie. Bij een griepepidemie 
hebben gedurende minstens twee 
opeenvolgende weken minstens 5 op de 
10 000 inwoners griep.

2F

5 × 0,750 liter = 3,75 liter = 3750 mL

in 2 doosjes 12 lampjes, dus 100 x 2 = 200 doosjes

17 mln : 10 000 × 5 = 8500 mensen

32 : 4 × € 1,25 = € 10,00

3 : 2 : 1

3 + 2 + 1 = 6 lampjes

3 

2

1 

6 

6 

4 

2 

12

15

10 

5

30

30 600

20 400 

10 200 

60 1200 
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4.3   REKENEN IN 
vERhoUDINgsTAbELLEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert via 1 of een ander handig getal te rekenen.

Vanaf deze paragraaf mag je een rekenmachine gebruiken.

Verhoudingstabel met een tussenstap
Bij het rekenen in verhoudingstabellen is het vaak handig om een 
tussenstap te maken. Je kunt eerst naar 1 rekenen of een ander handig 
getal. Let er op dat je tussendoor niet afrondt, maar verder rekent met 
het niet afgeronde getal in je rekenmachine.

Een atleet meet zijn hartslag gedurende 18 seconden. Hij telt 42 slagen. 
Hoeveel slagen maakt zijn hart per minuut?

aantal slagen
tijd in seconden

: 6

42
18

140
60

7
3

: 6

× 20

× 20

Zijn hart maakt 140 slagen per minuut (60 seconden)Zijn hart maakt 140 slagen per minuut (60 seconden)

Je rekent terug naar 3 
omdat 18 en 60 

deelbaar zijn door 3.

300 gram kaas kost € 4,30. Hoeveel gram kaas krijg je voor € 7,50? 
Rond af op hele grammen.

kaas in gram
prijs in €

: 4,30

300
4,30

523
7,50

…
1

: 4,30

× 7,50

× 7,50

Je kunt 523 gram kaas kopen voor € 7,50.

DoEL

UITLEg

vooRbEELD

vooRbEELD
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 1 Reken uit.
Esra koopt 150 gram boerenkampioenkaas.
Hoeveel moet ze betalen? Gebruik de tabel.

kaas in gram 500 50 150

prijs in € 6,95

 2 Reken uit.
Marit koopt 400 gram snoep. 
a Hoeveel kost 400 gram snoep?

snoep in gram 250 50

prijs in € 3,50

b Hoeveel kost 225 gram snoep?

snoep in gram

prijs in €

 3 Bereken.
Niels werkt 4 uur in een supermarkt.
Hij verdient hiervoor € 11,40.
Hoeveel verdient hij met 9 uur werken?

 4 Reken uit.
700 gram tomaten kost € 2,45.
Hoeveel kost 400 gram tomaten? 

 5 Reken uit.
Hoeveel kost 350 gram gehakt?

gewicht in gram 250

bedrag in € 1,95

aantal uren 4

loon in €

gewicht in gram 700

bedrag in € 2,45

Aanbieding
250 gram gehakt 

     Voor    € 1,95

Aanbieding
250 gram gehakt 

     Voor    € 1,95

Aanbieding
250 gram gehakt 

     Voor    

dus € 2,09

dus € 5,60

dus € 3,15

Hij verdient € 25,65

Het kost € 1,40 

Het kost € 2,73

0,695

0,70

250

3,50

11,40

25

1

100

50

0,35

2,85

0,35

0,39

225

9

400

350

3,15

25,65

1,40

2,73

2,085

5,60

400
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 6 Reken uit.
Een motor rijdt met 20 liter 260 km.

Hoe ver rijdt die motor met 8 liter?  

 7 Reken uit.
Je bakt pannenkoeken volgens dit recept.
Je hebt nog 750 mL melk in de koelkast.
a Hoeveel pannenkoeken kun je maken met 

750 mL melk?

aantal pannenkoeken 8

melk in mL 500 750

meel in gram

b Hoeveel meel heb je nodig?  

c Hoeveel boter heb je nodig?  

 8 Reken uit.
Bij de drogist kun je zelf fl esjes shampoo 
vullen. Er zijn 3 soorten fl esjes: 150 mL, 
200 mL en 350 mL.
Hoeveel kost elk fl esje?

 9 Reken uit.
a Hoeveel gram heb je nodig voor 

9 wasbeurten?

aantal beurten 6

wasmiddel in gram 400

b Je doet 3 wasbeurten per week. 
Hoeveel potjes heb je per jaar nodig?

Recept 8 pannenkoeken

200 gram meel

2 eieren

500 mL melk

50 gram boter

mespunt zout

Shampoo zelf te vullen!

           250 mL voor    € 1,70

inhoud in mL 250

bedrag in € 1,70

260 : 20 × 8 = 104 km

12 pannenkoeken

Je hebt 600 gram nodig

3 × 52 weken = 156 wasbeurten per jaar. Hiervoor heb je 

10 400 gram wasmiddel nodig. 10 400 : 400 = 26 potjes wasmiddel

150 mL kost € 1,02

200 mL kost € 1,36

350 mL kost € 2,38

300 gram meel

75 gram boter

4

100200

150

1,02

1

66,66

9

600

156

10 400

200

1,36

350

2,38

2550

250

12

300

75
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 10 Reken uit.
In een zwembad gaat 25 000 liter water.
Na 12 minuten is er 2000 liter in het bad.
Hoeveel minuten duurt het voor het hele bad 
gevuld is?

 11 Reken uit.
Rens downloadt een bestand van 900 Mb. 
Na 3 minuten is 150 Mb gedownload. Hoelang 
duurt het downloaden van het hele bestand?

 12 Reken uit.
Je maakt voor 5 personen een cocktail volgens 
dit recept.
Hoeveel heb je nodig van elk ingrediënt?

aantal personen

sinaasappelsap

grapefruitsap

citroensap

grenadinesiroop

 13 Reken uit.
Uit 50 kg klei worden 8 tuinkabouters gemaakt.
Hoeveel kg klei heb je nodig voor 
60 tuinkabouters? 

EXAMENopDRAChT

Runderroerbak Hoeveel moet je voor 0,75 kg 
runderroerbak betalen?

 

tijd in min 12

aantal liter

tijd in min

aantal Mb

Pink Orange
cocktail voor 8 personen

Wat heb je nodig?
600 mL sinaasappelsap
400 mL grapefruitsap
160 mL versgeperst citroensap
200 mL grenadinesiroop

aantal

klei in kg

2F

Het duurt 150 minuten

Het duurt 18 minuten

Je hebt 375 kg nodig

3 × € 2,09 = € 6,27

6

13

1000

50

2000

150

8

600

400

160

200

1

75

50

20

25

5

375

250

100

125

8

50

2

12,5

60

375

150

18

25 000

900
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4.4  vERgELIJKEN 

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert prijzen of hoeveelheden te vergelijken.

Vergelijken
Wanneer je prijzen of hoeveelheden vergelijkt, kun je 
verhoudingstabellen gebruiken. Je rekent de prijzen of de 
hoeveelheden terug naar hetzelfde getal.

Wat is goedkoper?
30 enveloppen voor € 2,45 of 20 enveloppen voor € 1,69.

enveloppen
prijs in €

: 3

30
2,45

10
0,82

: 3

enveloppen
prijs in €

: 2

20
1,69

10
0,85

: 2

30 enveloppen voor € 2,45 zijn het goedkoopst.

Bij de slager kost 200 gram biefstuk € 2,65. In de supermarkt kost 
120 gram biefstuk € 1,45. Waar is de biefstuk het goedkoopst?

biefstuk in gram
prijs in €

× 3

200
2,65

600
7,95

× 3

biefstuk in gram
prijs in €

× 5

120
1,45

600
7,25

× 5

Bij de supermarkt is de biefstuk naar verhouding het goedkoopst.

De kaasboer verkoopt kaas van € 8,50 per kg.
Later zie je in de supermarkt dat een stuk kaas van 400 gram € 3,49 kost. 
Waar ben je het voordeligst uit?

kaas in gram
prijs in €

: 1000

1000
8,50

400
3,40

1
…

: 1000

× 400

× 400

Bij de kaasboer kost 400 gram kaas € 3,40. Je bent daar goedkoper uit.

DoEL

UITLEg

vooRbEELD

vooRbEELD

vooRbEELD
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 1 Reken uit.
Op de markt kosten 12 kiwi’s € 2,70.
Bij de supermarkt kosten 5 kiwi’s € 0,95.
a Vul de tabellen in.
b Waar zijn de kiwi’s het voordeligst?

 2 Reken uit.
15 kg kattenbrokken kosten bij de dierenwinkel 
€ 32,50. Bij de supermarkt betaal je voor 12 kg 
kattenbrokken € 27,-.
Waar zijn de kattenbrokken naar verhouding 
het goedkoopst?

 3 Reken uit.
Paul tankt bij Effo 15 liter benzine voor € 21,65.
Camiel tankt bij Allos 18 liter voor € 25,85.
Waar is de benzine het goedkoopst?

 4 Reken uit.
Op de markt kosten kersen in een doos van 
400 gram € 4,95. In een zak van 750 gram 
kosten de kersen € 8,50.
Welke verpakking is het voordeligst?

 5 Reken uit.
Monique heeft in de supermarkt een netje met 
15 mandarijnen gekocht. Op de markt kost
een netje met 25 mandarijnen € 4,40.
Waar zijn de mandarijnen het voordeligst? 

… … …

… … …

aantal kiwi’s … …

bedrag in € … …

aantal kiwi’s … …

bedrag in € … …

aantal kg … …

… … …

aantal kg … …

… … …

… … …

… … …

… … …

… … …

… … …

… … …

… … …

… … …

12

5

15

12

15aantal liter

18aantal liter

400gewicht (g)

750

25

gewicht (g)

aantal mandarijnen

2,70

0,95

32,50bedrag (€)

27bedrag (€)

21,65bedrag (€)

25,85bedrag (€)

4,95bedrag (€)

8,50

4,40

bedrag (€)

bedrag (€)

1

1

1

1

1

1

50

50

1 15

0,225

0,19

2,17

2,25

1,443

1,436

0,62

0,57

0,176 2,64

Bij de supermarkt

Bij de dierenwinkel

Bij Allos

Een zak

Op de markt
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 6 Reken uit.
150 gram ham kost in de supermarkt € 2,10.
Bij de slager kost 125 gram ham € 1,80.
Waar is de ham het voordeligst?

 7 Reken uit.
Laurens gaat shirts met foto’s bedrukken. 
Hij koopt daarvoor een apparaat en kan kiezen 
uit 3 soorten. Hij wil graag het snelste apparaat 
kopen. Welk apparaat zal hij kopen?

tijd in min

apparaat A

apparaat B

apparaat C

 8 Reken uit.
Twee ballonnen dalen na een ballonvaart.
De rode ballon staat na 90 seconden aan de 
grond en de blauwe ballon is na 60 seconden 
beneden. Welke ballon is naar verhouding het 
snelst gedaald?

… … …

… … …

… … …

… … …

 9 Reken uit.
Brian en Jody plukken aardbeien. 
Brian plukt in 3 uur 4,5 kg.
Jody plukt in een half uur een kg.
Wie plukt de meeste aardbeien in 8 uur?

… … …

… … …

… … …

… … …

Snelheden van apparaten
voor het bedrukken
van shirts

A 2 shirts per minuut

B 125 shirts per uur

C 40 shirts per kwartier

24
0 

m

B

A

15
0 

m

… … …

… … …

… … …

… … …

150

90

3

125

60

0,5

2,10

240

4,5

1,80

150

1

120

60

125

160

25

30

8

25

30

8

0,35

80

12

0,36

75

16

bij de supermarkt

dus apparaat C

Ballon A

Jody plukt het meeste

gewicht (g)

tijd (sec)

tijd (uur)

gewicht (g)

tijd (sec)

tijd (uur)

bedrag (€)

afstand (m)

gewicht (kg)

bedrag (€)

afstand (m)

gewicht (kg)
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 10 Reken uit.
Verf is in verschillende hoeveelheden te koop.
Welk blik is het voordeligst?

… … …

… … …

… … …

… … …

 11 Reken uit.
Welk zelf geperst sap is het voordeligst?

… … …

… … …

… … …

… … …

… … …

… … …

EXAMENopDRAChT

Gazonmest Je bemest een gazon van 150 m2.
Met welke verpakking ben je voor dit gazon 
het goedkoopst uit?

 

2 kilo2 kilo

Gazonmest alfa
bemestingsadvies:

1 kg per 12,5 m2
bemestingsadvies:
1 kg per 12,5 m2

GazonmestGazonmest

2,5 kg2,5 kg12,2512,25
15,-

SALE! SPECIAL

OFFER

Aanbieding

BIOWINKEL
zelfgeperste sappen

4 liter perensap
6 liter kersen-magosap
5 liter tomatensap

2,40
3,90
3,25

2F

750

4

2500

6

5

17,99

2,40

50,95

3,90

3,25

250

1

250

1

1

6,00

0,60

5,095

0,65

0,65

Het grote blik is het voordeligst 

Perensap is het voordeligst

€ 12,25 : 2 = € 6,125

€ 15,- : 2,5 = € 6,-

De rechter verpakking is het voordeligst

inhoud (mL)

hoeveelheid (L)

inhoud (mL)

hoeveelheid (L)

hoeveelheid (L)

prijs (€)

prijs (€)

prijs (€)

prijs (€)

prijs (€)
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4.5  op sChAAL WERKEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert met schaal rekenen.

Schaal
Een voorwerp wordt vaak kleiner getekend dan het in werkelijkheid is. 
Je tekent dan op schaal. Als alle maten in werkelijkheid 100 keer zo 
groot zijn, is de schaal 1 : 100. 
1 cm op de tekening is dan 100 cm in werkelijkheid. 
Maar ook: 1 mm op de tekening is 100 mm in werkelijkheid.
Bij het rekenen met schaal kun je een verhoudingstabel gebruiken.

Deze fi ets is getekend op schaal 1 : 30.
Hoelang is deze fi ets in werkelijkheid?

De fi ets is op de tekening is 5 cm lang.
1 cm op de tekening is 30 cm in 
werkelijkheid.
De fi ets is 5 × 30 = 150 cm lang.

Dit kaartje van het stadje Nieuwpoort in 
Zuid-Holland is getekend op schaal 1 : 12 000. 
De afstand tussen A en B op het kaartje is 6 cm. 
Wat is de afstand tussen A en B in 
werkelijkheid?

tekening (cm)
werkelijkheid (cm)

× 12 000
1

12 000
6

72 000

De afstand tussen A en B is in werkelijkheid 
6 × 12 000 = 72 000 cm, dit is 720 meter of 0,72 km.

A B

DoEL

UITLEg

vooRbEELD

vooRbEELD
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 1 Kies de goede antwoorden.
De schaal van een kaart is 1 : 300 000.
Dat betekent dat:
A 1 cm in werkelijkheid 300 000 cm is C 1 mm in werkelijkheid 300 000 mm is
B 1 cm in werkelijkheid 300 meter is D 1 cm in werkelijkheid 300 000 km is

 2 Reken uit.
De paddenstoel hiernaast is in werkelijkheid
3 keer zo groot.
a Bereken de lengte van de steel in 

werkelijkheid.

b Bereken de diameter van de hoed in 
werkelijkheid.

 3 Reken uit.
Het verkeersbord is afgebeeld op schaal 1 : 15
a Bereken de diameter van het bord in 

werkelijkheid in mm

tekening in mm

werkelijkheid in mm

c Bereken de hoogte van de tractor op het 
bord in mm.

 4 Reken uit.
Dit kaartje is getekend op schaal 1: 1000.
a Meet de afstand tussen A en B.

b Bereken de afstand tussen A en B in 
werkelijkheid.

tekening in cm

werkelijkheid in cm

c Bereken de afstand tussen B en C in 
werkelijkheid.

A

B

C

tekening in cm

werkelijkheid in cm

1

1

1

15

1000

1000

40

4

3,7

600

4000

3700

1,9 × 3 = 5,7 cm

3,2 × 3 = 9,6 cm

600 mm in werkelijkheid

18 × 15 = 270 mm in werkelijkheid

De werkelijke afstand is 4000 cm

De werkelijke afstand is 3700 cm

4 cm
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 5 Vul de tabel in.

tekening in cm schaal werkelijkheid in cm werkelijkheid in m

5 1 : 5 000

8 1 : 10 000

2,5 1 : 200 000

15 1 : 100

4 1 : 400 000

 6 Reken uit.
Hiernaast zie je de plattegrond van het kasteel 
in Helmond. Een wachter loopt regelmatig 
rondjes via de rode lijn.
Hoeveel meter is een rondje in werkelijkheid?

tekening in cm

werkelijkheid in cm

 7 Reken uit.
Hiernaast staat de plattegrond van een woning.
a Meet de lengte van de woonkamer in cm.

b Bereken de lengte van de woonkamer in 
werkelijkheid in cm.

c Bereken de breedte van de woonkamer in 
werkelijkheid in cm.

 8 Reken uit.
Op de bouwdoos van een modelvliegtuig staat
schaal 1 : 65. De spanwijdte van het 
modelvliegtuig is 30 cm.
Hoeveel meter is de spanwijdte van het 
vliegtuig in werkelijkheid?

Kasteel Helmond
schaal 1: 700

 

woonkamer

schaal 1 : 200

keuken

wc

model in cm 1

werkelijkheid in cm 65

Het is 135,8 m in werkelijkheid

4,3 cm

4,3 × 200 = 860 cm

3,6 × 200 = 720 cm

De spanwijdte is 19,5 meter

25 000

80 000

500 000

1500

1 600 000

250

800

5000

15

16 000

1

700

19,4

30

13 580

1950
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 9 Reken uit.
a Meet de lengten van de zijden van de vijver 

in mm.

b Bereken de lengten van de zijden van de 
vijver in werkelijkheid.

tekening in mm

werkelijkheid in mm

 10 Reken uit.
De sloep hiernaast is op schaal getekend.
a Bereken de lengte van de sloep in 

werkelijkheid in meters.

b Bereken de breedte van de sloep in meters.

 11 Reken uit.
De plattegrond hiernaast is op schaal getekend.
Hoeveel meter is de Godard van Reedelaan in 
werkelijkheid?

tekening in cm

werkelijkheid in cm

EXAMENopDRAChT

117

Plein 1944 Nijmegen Hiernaast zie je de plattegrond van 
Plein 1944 in Nijmegen.
Bereken de afmetingen in werkelijkheid 
van Plein 1944 in meters.

schaal 1 : 2000

Plein 1944

 

 

schaal 1 : 200

 

schaal 1 : 95

schaal 1 : 5000

Kasteeltuin
Middachten

Godard
 van

 R
ee

dela
an

L
an

dg
oe

d

m
idsallee

Overs
tee

g

Van Aldenbu

Ursu
la 

van
 R

ae
sfe

lt

2F

47 mm bij 28 mm

De vijver is 9400 bij 5600 mm, dit is gelijk aan 9,4 bij 5,6 meter

6,8 × 95 = 646 cm = 6,46 meter

2,4 × 95 = 228 cm = 2,28 meter

De laan is 195 meter lang

De lengte is 4,8 × 2000 = 9600 cm = 9,6 m 

De breedte is 2,2 × 2000 = 4400 cm = 4,4 m

1

1

200

5000

47 28

3,9

9400 5600

19 500
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4.6  gEMENgDE opDRAChTEN 

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online.

In deze paragraaf combineer je wat je in dit hoofdstuk geleerd hebt.

 1 Bereken.
Marc maakt voor 10 personen een 
vruchtencocktail.
a Hoeveel heeft hij van elk ingrediënt nodig?

aantal personen

aantal sinaasappelen

b Hoeveel moet hij in totaal aan de kassa betalen?

 2 Reken uit.
a De bakker maakt reclame voor witte bollen.
 Hoeveel kosten 6 witte bollen op woensdag?

aantal bollen 6

bedrag in €

b Alicia koopt 18 witte bollen op woensdag.
 Hoeveel moet ze daarvoor betalen?

DoEL

Vruchtencocktail
voor 2 personen

6 persinaasappelen
200 gram aardbeien
3 kiwi’s

Pers de sinaasappelen en pureer de
aardbeien en stukjes kiwi.
Met mixer goed mengen.

Prijs
10 perssinaasappelen € 3,50
250 gram aardbeien € 2,25
5 kiwi’s   € 1,90

len en pureer deer 

Witte bollen
alleen op woensdag
6 halen 5 betalen
van € 2,28 

voor    €

2

2

2

200

3

2,28

6

10

10

5

10

1000

15

1,90

30

aantal personen

aantal personen

gewicht aardbeien (g)

aantal kiwi’s

30 sinaasappelen, 1000 g aardbeien, 15 kiwi’s 

Het kost € 1,90

3 × € 1,90 = € 5,70

sinaasappelen: 3 × € 3,50 = € 10,50

aardbeien: 4 × € 2,25 = € 9,-

kiwi’s: 3 × € 1,90 = € 5,70

In totaal € 25,20
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 3 Reken uit.
In een kudde van 240 schapen is de verhouding 
witte en zwarte schapen 5 : 3.
Hoeveel zwarte schapen zijn er in de kudde?

 4 Lees het artikel hiernaast.
Hoeveel huizenverkopers kregen een 
geïnteresseerde over de vloer?

 5 Reken uit.
Jesse viert een feestje. Hij heeft 12 fl essen 
frisdrank, 600 gram noten en 10 zakjes chips 
nodig. Jesse vergelijkt de prijzen van twee 
supermarkten met elkaar.
Hij koopt alles bij de supermarkt die voor 
totaal het goedkoopst is. Welke supermarkt 
kiest hij? Hoeveel moet hij daar betalen?

 6 Reken uit.
Op de markt zijn aardappelen in de aanbieding. 
Melisa koopt 8 kg aardappelen. Ze betaalt met 
€ 10,-.
Hoeveel krijgt ze terug?

Open Huizen Dag

Er deden 56 000 huizenverkopers mee aan de 
Open Huizen Dag. Gemiddeld kregen 5 op de 7 
verkopers een geïnteresseerde over de vloer.

Supermarkt Bril

4 flessen frisdrank  € 5,80
150 gram noten   € 2,50
2 zakjes chips   € 2,30

Supermarkt Jansen

3 flessen frisdrank   € 2,80
100 gram noten   € 1,50
5 zakjes chips   € 3,50

Alleen zaterdag!

5 kg aardappelen 
                                        voor maar   € 2,75

elen 
or maar   € 2,75

8

4

150

2

5

3

5,80

2,50

2,30

2,75

240

1 3

100

1

8

5

90 

1,45 4,35

1,67

1,15

4,40

5,75

totaal aantal

frisdrank (fles)

noten (gram)

chips (zakje)

gewicht (kg)

zwarte schapen

prijs in (€)

prijs in (€)

prijs in (€)

bedrag in (€)

Er zijn 90 zwarte schapen

56 000 : 7 × 5 = 40 000 verkopers

Ze krijgt € 10,- – € 4,40 = € 5,60 terug.

Bij supermarkt Jansen is elk product goedkoper; 

totaalprijs € 27,20
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 7 Reken uit.
Roos en Fleur lopen van A naar B.
a Hoeveel meter is dat in werkelijkheid?

tekening in cm

werkelijkheid in cm

b Hoelang zullen ze ongeveer over die 
wandeling doen?

 A kwartier B half uur
 C een uur D twee uur

 8 Reken uit.
Hiernaast zie je de snelheidsmeter van een auto.
De auto rijdt 1 : 12.
a Welke snelheid geeft de meter aan? 

b Hoelang doe je met deze snelheid over een 
rit van 105 km?

afstand in km

tijd in uren

c Hoeveel benzine heeft de auto voor deze rit 
verbruikt?

 9 Reken uit.
Aynur heeft een konijn en een cavia. Ze koopt 
voor beide dieren voer. Welk dier krijgt naar 
verhouding het goedkoopste voer? 

aantal kg

bedrag in €

aantal kg

bedrag in €

 

schaal 1  : 20 000

Meijhorst

Aldenhof

Meijhorst

Aldenhof

A

B

Staddijk

20 140

40

60

120

100

80

afstand in km

aantal liter

Nature konijnenvoer

2,75 kg             € 9,90
 optimale voeding

Harva Caviavoer
 extra vitaminen

0,8 kg                € 2,95

1

70

12

2,75

0,8

20 000

1

1

9,90

2,95

8,2

105

105

1

1

164 000

1,5

8,75

3,60

3,69

1640 meter in werkelijkheid

70 km/uur

1,5 uur = 1 uur en 30 minuten

105 : 12 = 8,75 liter

Het konijnenvoer is het goedkoopst
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 10 Reken uit.
Een auto verbruikt 12 liter benzine op 180 km.
a Hoeveel liter benzine verbruikt de auto op 

een rit van 108 km? 

b Benzine kost € 1,85 per liter.
 Hoeveel kost deze rit aan benzine?  

 11 Reken uit.
In een kookboek staat een recept voor hartige 
taart. Sandra wil hetzelfde recept maken voor 
14 personen.
Hoeveel gram champignons heeft ze nodig?

aantal personen

aantal gram

 12 Reken uit.
Doreen en Madelon kopen samen deze tuinset. 
Ze betalen elk een deel in de verhouding 
Doreen : Madelon als 2 : 3.
a Hoeveel betaalt ieder?

Doreen

Madelon

totaalbedrag

b Na 5 jaar verkopen ze de tuinset voor € 350,-
  Ze verdelen weer in de verhouding Doreen : 

Madelon als 2 : 3. Hoeveel verlies heeft elk 
van hen?

 13 Reken uit.
Een infuus van 400 mL is in 5 uur helemaal 
leeg. Om 10:15 uur zit er nog 120 mL in.
a Voor hoeveel uur zit er nog in de zak?

b Hoe laat moet de zak vervangen worden?

afstand in km

aantal liter

Hartige taart
voor 4 personen
Benodigdheden:
400 gram champignons
2 uien
40 gram boter
100 gram geroosterde hazelnoten
3 eieren
150 gram roomkaas met kruiden
75 gram oude kaas

azelnoten

Aanbieding!

Tuinset voor € 1500,-
 

Doreen

Madelon

totaalbedrag

aantal uur

aantal mL

4

2

2

180

400

3

3

5

5

5

400

12

14

600

140

1 108

1400

900

210

1,5

1500

350

120

0,0667 7,2

7,2 liter

1400 gram champignons

Doreen betaalt € 600,- en Madelon € 900,-

Doreen verliest € 460,- en Madelon € 690,-

Voor 1,5 uur

Om 11.45 uur

7,2 × € 1,85 = € 13,32
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TEsT JEZELF 

Je kunt via NU Rekenen online ook een Test jezelf maken. 

Je gaat per paragraaf na of je de stof goed beheerst. 

 1 Reken uit.
Pauline rijgt een ketting met witte en blauwe 
kralen. Na 6 witte kralen rijgt ze telkens 2 
blauwe. Ze rijgt een ketting met 48 witte 
kralen. Hoeveel blauwe kralen heeft ze nodig?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.1.

 2 Zoek de gelijke verhouding bij elkaar.
Welke verhoudingen zijn gelijk? Noteer elk paar dat bij elkaar hoort.
A 1 : 3 C 1 : 7 E 7 : 21
B 3 : 24  D 1 : 8  F 4 : 28

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.1.

 3 Vul de tabel in. 
Guus wil een gazon inzaaien van 150 m2. 

Hoeveel kg graszaad heeft hij nodig?

graszaad in kg

oppervlakte in m2

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.2.

 4 Reken uit.
Hans gebruikt dit recept voor het bakken van 
pannenkoeken voor 10 personen. Hoeveel 
melk en bloem heeft Hans nodig?

aantal personen

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.3.

DoEL

Graszaad
Goudkorrel

3,5 kg
voor 25m²

§

blauwe kralen

witte kralen

totaal aantal

2

3,5

4 10

6

25

0,5

250

1,25

625

8

16

21

2

48

150

0,25

125

64
16 blauwe kralen 

A en E, B en D, C en F

21 kg graszaad

1,25 liter melk en 625 gram bloem

melk (L)

bloem (g)
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 5 Reken uit.
Welk wasmiddel is het voordeligst?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.4.

 6 Vul de tabel in.

tekening in cm schaal werkelijkheid in cm werkelijkheid in m

3 1 : 80 000

5 1 : 6000

1,5 1: 300

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.5.

 7 Bereken.
Hoeveel meter is de Westerscheldetunnelweg 
in werkelijkheid?

tekening in cm

werkelijk in cm

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.5. 

 8 Reken uit.
Hiernaast zie je de verpakking van kaas in een 
supermarkt. Op de markt moet je € 2,95 
betalen voor 350 gram Goudse kaas 48+. 
Waar is de kaas het voordeligst? Wa

aantal gram

bedrag in €

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.6.

Color Gigant
voordeelverpakking

75 wasbeurten

€ 15,00

Flash
verpakking

45 wasbeurten

€ 9,99

Terneuzen

W
es

te
rs

ch
el

de
-

tu
nn

el
w

eg

Zeedijk N62N62

schaal 1 : 125 000schaal 1 : 125 000

Color Gigant is het voordeligst

De tunnel is 300 000 cm = 3000 meter in werkelijkheid 

Op de markt is de kaas het voordeligst

75

45

1

635

240 000

15

9,99

125 000

5,72

30 000

450

5

5

2,4

5 350

2400

1

1,11

300 000

0,045 3,15

300

4,5

aantal wasbeurten

aantal wasbeurten

bedrag (€)

bedrag (€)
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EXTRA oEFENINgEN

Je kunt ook extra oefenen via NU Rekenen online.

Je kunt gericht oefenen met de paragrafen die je nog niet beheerst.

 1 Reken uit.
Bryan koopt rode en witte badkamertegels. 
Op elke vierkante meter komen 4 witte en 
5 rode tegels. Bryan koopt 36 witte tegels. 
Hoeveel rode tegels moet hij kopen?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.1.

 2 Zoek de gelijke verhoudingen.
Welke verhoudingen zijn gelijk? Noteer elk 
paar dat bij elkaar hoort.
A 1 : 5 C 9 : 15 E 3 :15
B 1 : 3 D 3 : 5 F 5 : 15

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.1.

 3 Reken uit.
Andijviestamp wordt gemaakt van aardappelen 
en gesneden andijvie in de verhouding 3 : 1.
Je hebt 450 gram aardappelen.
Hoeveel gesneden andijvie heb je nodig?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.2.

 4 Reken uit.
Hoeveel kosten 450 gram peulen? 

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.3.

DoEL

witte tegels

rode tegels

aardappelen in gram

gesneden andijvie  in gram

Peulen
250 gram

    € 3,50

4

3

250

5

1

3,50

36

450

50 450

45

150

0,70 6,30

gewicht (g)

bedrag (€)

45 rode tegels

150 gram andijvie

Het kost € 6,30

A en E, B en F, C en D
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 5 Schrijf je berekening op.
Margit wil een fi ets huren voor 12 dagen. 
Er zijn twee fi etsverhuurders. Laat met een 
berekening zien welke verhuuder voor Margit 
het voordeligst is.

aantal dagen

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.4.

 6 Reken uit.

tekening in cm schaal werkelijkheid in cm werkelijkheid in m

6 1 : 25 000

4 1 : 150 000

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.5.

 7 Reken uit.
a Bereken de afstand tussen Calais en 

Folkestone in meters.

kaart in cm

werkelijkheid in cm

b Hoeveel km is dat?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.5.

 8 Bereken.
Een bakje pinda’s weegt 225 gram. Je kunt de 
pinda’s voor dezelfde prijs ook los kopen.
Hoeveel kost 400 gram losse pinda’s?

aantal gram

bedrag in €

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.6.

Verhuur
van fietsen

Lekker weg

3 dagen voor

27 euro

RACING
fietsverhuur

4 dagen
voor

35 euro

 

Folkestone CalaisFolkestone

Maidstone

Crawley

Brighton

London
Basildon

Croydon
Maidstone

Crawley
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aantal dagen

In werkelijkheid 5 000 000 cm, dit is 50 000 m

Het kost € 3,47

Racing is het voordeligst

50 km
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