
64 © Noordhoff Uitgevers bv64



65

VERHOUDINGEN

DEEL A

4  Verhoudingen 98
  4.1 Wat zijn verhoudingen? 98
  4.2 Verhoudingstabellen 102
  4.3  Rekenen in verhoudingstabellen 106
  4.4 Vergelijken 110
  4.5 Op schaal werken 114
  4.6 Gemengde opdrachten 118
  Test jezelf 122
  Extra oefeningen 124

DEEL B

9  Procenten 66
  9.1 Begrip procent 66
  9.2 Percentages berekenen 70
  9.3 Rekenen met procenten 74
  9.4 Percentages als decimaal getal 78
  9.5  Percentages, breuken en 

verhoudingen 82
  9.6 Gemengde opdrachten 86
  Test jezelf 90
  Extra oefeningen 92

65© Noordhoff Uitgevers bv



66

9.1  BEGRIP PROCENT

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert wat procenten zijn.

Procent 
Het woord procent betekent letterlijk: 
per honderd. 
1% is 1 van de honderd.
30% is 30 van de honderd.

Vaak is het handig eerst 1% uit te rekenen 
en daarna het aantal dat je nodig hebt.

Bereken 4% van 200.
1% van 200 = 200 : 100 = 2.
4% van 200 = 4 × 2 = 8.
Dus 4% van 200  = 8.

Een fi etsverkoper verkoopt per maand 300 fi etsen. 20% hiervan is een 
elektrische fi ets.
Hoeveel elektrische fi etsen verkoopt hij per maand?
1% van 300 =  300 : 100 = 3
20% van 300 = 20 × 3 = 60
Hij verkoopt dus 60 elektrische fi etsen per maand.

Vincent verdient € 6,- per uur. Hij krijgt 5% loonsverhoging.
Hoeveel euro verdient Vincent dan per uur?

bedrag in euro’s
procenten

6 0,06 0,30
100 1 5

× 5

× 5: 100

: 100

Eerst bereken je 1% van € 6,-. Dat is = € 6,- : 100 = € 0,06
Dan bereken je 5% van € 6,-. Dat is 5 × € 0,06 = € 0,30.
Vincent krijgt 5% van € 6,- = € 0,30 loonsverhoging.

Het nieuwe uurloon van Vincent wordt € 6,- + € 0,30 = € 6,30.

DOEL

UITLEG

VOORBEELD

VOORBEELD

VOORBEELD
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 1 Kleur.
Deze taart is in 10 gelijke punten verdeeld.
a Kleur 10% van de punten blauw.
b Kleur 40% van de punten rood.
c Kleur 30% van de punten geel.
d Hoeveel punten zijn nog niet gekleurd?

e Hoeveel procent is dat?

 2 Bereken uit het hoofd. 

a 1% van 200 =   d 1% van 350 =   g 1% van 5000 =  

b 10% van 200 =   e 10% van 350 =   h 10% van 5000 =  

c 30% van 200 =   f 20% van 350 =   i 70% van 5000 =  

 3 Reken uit. 

a 7% van € 600,- =   

b 18% van € 1.000,- =   

c 34% van € 800,- =   

d 65% van € 30,- =   

 4 Reken uit.
a Hoeveel euro korting krijg je als je deze 

korte broek koopt?

b Hoeveel moet je betalen?

2 punten zijn niet gekleurd

20%

2

20

60

€ 42,-

€ 180,-

€ 272,-

€ 19,50

€ 40,- – € 10,- = € 30,-  

3,5 50 

35 500 

70 3500 

19,50

bedrag in euro’s 600 6 42

procenten 100 1 7

bedrag in euro’s 1000 10 180

procenten 100 1 18

bedrag in euro’s 800 8 272

procenten 100 1 34

bedrag in euro’s 30 0,3

procenten 100 1 65

bedrag in euro’s 40 0,4 10

procenten 100 1 25
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 5 Reken uit.
Sjoerd koopt deze sportschoenen.
a Hoeveel euro korting krijgt hij op deze 

sportschoenen?

b Hoeveel moet Sjoerd betalen?

 6 Reken uit.
De inhoud van een zakje chips is 30 gram. 
52% hiervan bestaat uit koolhydraten.
Hoeveel gram koolhydraten eet je per zakje?

 7 Reken uit.
In Nederland zijn ongeveer 1,2 miljoen 
jongeren.
Hoeveel jongeren in Nederland zijn zware 
drinker?

 8 Reken uit.
Het zwembad XL is in de aanbieding.
a Hoeveel euro korting krijg je?

b Hoeveel kost het zwembad XL in de 
aanbieding?

 9 Bereken.
In een pot zit 450 mL honing.
Hoeveel mL hiervan bestaat uit glucose?

30%
€50,-

Zware drinkers

Uit cijfers van het Trimbos Instituut blijkt dat in 

2010 van de jongeren tussen de 12 en 17 jaar 

6 procent als een zware drinker kan worden gezien.

Zwembad XLZZwweemmbbaadd XXLL
Met metalen buizenframe en PVC-doek.

Afm. (lxbxh): 400x200x100 cm.
Met ingebouwde 12 V filterpomp (extra veilig).

Afdekzeil 15.99

300,-

HONING

Samenstelling honing

Glucose (80%), water (17%),
fructose, pollen, was en 
mineralen.

30% van € 50,- = € 15,-

€ 50,- – € 15,- = € 35,-

aantal gram chips 30 0,3

procenten 100 1 52

15,6 gram koolhydraten per zakje

6% van 1,2 miljoen = 72 000 jongeren

€ 300,- – € 105,- = € 195,-

1% van 450 mL = 450 : 100 = 4,5 mL

80% van 450 mL = 80 × 4,5 = 360 mL  

15,6

bedrag 300 3 105

procenten 100 1 35
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 10 Reken uit.
Marieke zet € 450,- op haar spaarrekening. Ze krijgt 4% rente per jaar.
a Hoeveel rente krijgt Marieke na een jaar?

b Hoeveel euro heeft Marieke na een jaar op haar spaarrekening staan?

c Marieke laat elk jaar de rente bijschrijven. 
 Hoeveel euro staat er na 3 jaar op de spaarrekening van Marieke?

 11 Reken uit.
Sjors heeft aan 200 voorbijgangers gevraagd 
naar welke landen ze op vakantie gaan.
a Hoeveel voorbijgangers gaan naar Frankrijk 

op vakantie?

b Hoeveel vakantiegangers horen bij de groep 
overigen?

 12 Reken uit.
Volgend jaar wordt de premie voor het 
basispakket met 15% verhoogd.
Hoeveel moet je dan in totaal per jaar voor het 
basispakket betalen?

EXAMENOPDRACHT

Uitverkoop Laura koopt een jas in de uitverkoop.
Hoeveel moet ze voor dit jasje betalen?

 

Nederland

Vakantielanden

Frankrijk

Duitsland

Overige

30%

45%

15%

10%

Zorgverzekeringspremie

Basispakket

Aanvullend pakket

Totaalpremie per maand

€

€

€

110,-

23,-

133,-

2F

4% van € 450,- = 4 × € 4,50 = € 18,-

€ 450,- + € 18,- = € 468,-

na 2 jaar € 486,72 en na 3 jaar € 506,19

15% van 200 = 30 voorbijgangers

30% van 200 = 60 voorbijgangers

15% van € 110,- = €16,50  dus per jaar

12 × € 126,50 = € 1518,-.

70% van € 85,- = € 59,50

Nieuwe prijs  € 85,- – €59,50 = € 25,50
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9.2  PERCENTAGES BEREKENEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert percentages berekenen.

Percentage berekenen
Om een percentage te berekenen, bereken je eerst 1% van het totaal. 
Daarna bereken je hoeveel procent het deel is door uit te rekenen hoe 
vaak 1% er in past.

Een spelcomputer is in de aanbieding.
Hoeveel procent korting krijg je?
Hoeveel procent is € 45,- van € 225,-?
1% van € 225,- = € 2,25
€ 45,- is dus 45 : 2,25 = 20%
De korting is dus 20%.

Hetzelfde voorbeeld maar nu met een verhoudingstabel:

bedrag in euro’s
procenten

225
100

2,25
1

: 100

: 100

45
20

× 20

× 20

De prijs is met 20% verlaagd.

Deel van een geheel
Als je een breuk in procenten wilt uitdrukken, maak je de noemer van
de breuk 100.

In een groep is 12 van de 25 deelnemers een man.
Hoeveel procent van de deelnemers is een man?
  12

 
__ 25   =   48

 
__ 100   = 48%

Of: 
  12

 
__ 25   = 0,48 
0,48 = 48%
Dus 48% van de deelnemers is een man.

DOEL

UITLEG

VOORBEELD

UITLEG

VOORBEELD
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 1 Reken uit.
Er is uit deze doos met bonbons gesnoept.
Hoeveel procent van de bonbons is er nog over?

 2 Reken uit.
Bereken het percentage.

a 4 van de 20 =   d 150 van de 200 =  

b 10 van de 40 =   e 8 van de 64 =  

c 12 van de 48 =   f 15 van de 50 =  

 3 Reken uit.
De varifocusbril is in de reclame.
a Hoeveel euro korting krijg je op een 

complete varifocusbril?

b Hoeveel procent korting krijg je? Rond af 
op een geheel getal.

 4 Reken uit.
a Hoeveel euro korting krijg je op de 

sportschoenen? Rond af op een geheel 
getal.

b Hoeveel procent korting krijg je op de 
sportschoenen?

 5 Reken uit.
12 van de 28 studenten heeft een sport als hobby. 
Hoeveel procent van de studenten heeft een sport als hobby?  

 6 Reken uit.
In een bus zitten 15 mannen en 12 vrouwen.
Hoeveel procent van de passagiers is een vrouw?  

9
12   = 0,75, dus 75%

4
20  = 0,25 = 20%

150
200 = 

75
100 = 75%

10
40  = 0,25 = 25%

8
64  = 0,125 = 12,5%

15
50  = 

30
100 = 30%

€ 229,- – € 149,- = € 80,- korting

1% van de € 229,- = € 2,29 

€ 80,- : € 2,29 ≈ 35%

€ 99,99 – € 69,99 = € 30,- korting 

1 % = 0,9999  € 30,- : € 0,9999 = 30%

12
28  ≈ 0,43 dus 43%  

12
27  ≈ 0,44 dus 44%

12
48  = 0,25 = 25%
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 7 Reken uit.
In 2009 steeg de verkoop van auto’s in China 
sterk.
a Hoeveel auto’s werden er in 2009 meer 

verkocht dan in 2008?

b Hoeveel procent auto’s werden er meer 
verkocht in 2009 ten opzichte van 2008?

 8 Reken uit.
Fleur koopt vier keukenhanddoeken in de 
aanbieding.
a Hoeveel keukenhanddoeken moet Fleur 

betalen?

b Vul in: Fleur betaalt  van de  
keukenhanddoeken.

c Hoeveel procent moet Fleur betalen?

 9 Reken uit.
Maarten heeft een bouwbedrijf. Hij heeft 48 werknemers in dienst. 
Zes hiervan zijn jonger dan 20 jaar.
Hoeveel procent van de werknemers is jonger dan 20 jaar?

 10 Reken uit.
In het cirkeldiagram zie je hoeveel auto’s 
autobedrijf Wassink dit jaar heeft verkocht.
a Hoeveel auto’s heeft Wassink dit jaar in 

totaal verkocht?

b Hoeveel procent hiervan is van een Duits 
merk?

c Hoeveel procent van de auto’s is niet van 
een Europees merk?
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Aantal verkochte auto’s
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Zweeds

55

36

12

38

44

8 620 000 – 5 700 000 = 2 920 000

2 920 000 : 5 700 000 ≈ 0,51 dus 51%

3 keukenhanddoeken

3 4

3 van 4 = 75%

6 van de 48, 
6

48  = 0,125 is 12,5%

55 + 12 + 38 + 44 + 36 = 185 auto’s

55 van de 185, 
55

185 ≈ 0,30 dus 30%

12 + 44 = 56 auto’s van de 185
56

185 ≈ 0,30 dus 30%
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 11 Reken uit.
a Hoeveel euro korting krijg je op een Chino 

broek?

b Hoeveel procent korting krijg je op een 
Chino broek?

 12 Reken uit.
Maarten betaalt € 650,- huur per maand. 
De huur wordt verhoogd met 3%.
Hoeveel huur betaalt Maarten na de verhoging 
per maand?

 13 Reken uit.
Hoeveel procent korting krijg je op dit 
tennisracket?

 14 Reken uit.
a Hoeveel  km per uur is de snelheid verlaagd?

b Met hoeveel procent is de 
maximumsnelheid op de A325 verlaagd?

EXAMENOPDRACHT

Cadeau David koopt sieraden voor zijn vriendin.
Hoeveel procent korting krijgt hij op deze 
sieraden?

 

 

Verlaging van de maximumsnelheid
Tussen Arnhem en Nijmegen is de 
snelheid op de A325 verlaagd van 
120 km per uur naar 100 km per uur.

2F

€ 24,99 – € 19,99 = € 5,- korting  

5 : 24,99 ≈ 0,20 dus 20%

3% = € 19,50            € 650,- + € 19,50 = € 669,50

korting is €199,95 –€ 119,95 = € 80,-

€ 80,- : € 199,95 = 0,40 dus 40% 

120 – 100 = 20 km/u lager

20 : 120 ≈ 0,17 dus 17%

korting is 139,- – € 109,- = € 30,-

€ 30,- van de € 139,- ≈ 0,22 dus 22%
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9.3  REKENEN MET PROCENTEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert met percentages als deel van het geheel werken.

Het geheel als 100%
Bij het rekenen met procenten moet je bedenken dat het geheel altijd 
100% is. Als de waarde van een bepaald percentage bekend is, kun je 
het geheel (100%) berekenen.

Cindy koopt een laptop met 20% korting. Ze moet € 560,- betalen.
Hoeveel kost de laptop zonder korting?

20% korting betekent dat je 80% van de prijs moet betalen.
80% van de prijs is € 560,-.
1% van de prijs is € 560,- : 80 = € 7,-.
De prijs zonder korting is dus 100 × € 7,- = € 700,-.

Hetzelfde voorbeeld maar nu met verhoudingstabel 

bedrag in euro’s
procenten

560
80

7
1

: 80

: 80

700
100

× 100

× 100

De prijs zonder korting is € 700,-.

Over boeken betaal je 6% btw.
Je koopt een boek voor € 11,50 (inclusief btw). 
Hoeveel euro is de prijs exclusief btw?

De prijs exclusief btw is 100%, 
Inclusief btw betaal je dus 100% + 6% = 106%.

prijs in euro’s
procenten

11,50
106

0,1085
1

: 106

: 106

10,85
100

× 100

× 100

De prijs exclusief btw is dus € 10,85.

DOEL

UITLEG

VOORBEELD

VOORBEELD
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 1 Reken uit.
Er zijn 28 mannen lid van een zangkoor.
Dit is 40% van het totaal aantal leden.
Hoeveel leden heeft het zangkoor?

 2 Reken uit.
In een winkel liggen nog 42 spijkerbroeken.
Dit is 60% van de voorraad. 
Hoeveel spijkerbroeken waren in voorraad?

 3 Reken uit.
Sander haalt 300 euro van de bank. Dat is 15% 
van zijn spaartegoed.
Hoeveel had Sander op de bank staan? 

 4 Reken uit.
Een voetbal wordt met korting verkocht.
a Hoeveel procent betaal je nu?

b Bereken de oude prijs van deze bal.

prijs in €

procenten (%) 100

 5 Reken uit.
Shahyra koopt de barbecue.
a Hoeveel procent moet ze betalen?

b Bereken de oude prijs.

bedrag in €

procenten (%) 100

aantal leden 28

procenten (%) 40 10 100

aantal spijkerbroeken

procenten (%) 100

spaartegoed in €

procenten (%) 100

NU
€ 4,50

28,-
– 3 0 %

7 70

70 leden

42 7 70

60 10

70 spijkerbroeken

300 100 2000

15 5

€ 2000,- stond op de rekening

100% – 40% = 60%

De oude prijs is € 7,50

100% – 30% = 70%

De oude prijs is € 40,-

4,50 0,75 7,50

60 10

28 4 40

70 10
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 6 Reken uit.
Alicya ziet een aanbieding voor een 
attractiepark.
a Hoeveel procent van het oude bedrag moet 

ze betalen?

b Hoeveel kost een kaartje voor het 
attractiepark normaal?

prijs in euro

procenten (%) 100

 7 Reken uit.
Je krijgt 12% korting op Bleek.
a Hoeveel procent moet je betalen?

b Hoeveel kostte Bleek voor de korting?

prijs in euro

procenten (%) 100

 8 Reken uit.
In een grote doos zit 40% meer bonbons dan in 
een kleiner doosje. 
In de grote doos zit 420 gram bonbons.
a Als je inhoud van de kleine doos 100% 

stelt, hoeveel procent zit er dan in de grote 
doos?

b Hoeveel gram zit in de kleine doos 
bonbons?

 9 Reken uit.
a Hoeveel procent van het oorspronkelijke 

bedrag betaal je nu voor 36 nummers van 
HET KRANTJE?

b Hoeveel euro zouden 36 nummers van 
HET KRANTJE kosten zonder de korting?

Nu 10,-

aantal gram

procenten (%) 100

HET KRANTJE

36 nummers

slechts 18,00

71 %

Aanbieding Korting

100% – 55% = 45%

Het kaartje kost normaal € 22,22

100% – 12% = 88%

De Bleek kos� e € 0,89

420 30 300

140 10

100% + 40% = 140%

In het kleine doosje zit 300 gram

100% – 71% = 29%

29% = € 18,-              100% = € 62,07

22,221,11

5

10

45

0,0089

88 1

0,78 0,89
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 10 Reken uit.
Dit taartje kost met 35% korting € 2,60.
a Hoeveel procent van de oude prijs moet je 

betalen?

b Hoeveel was de oude prijs van het 
chocolade sinaasappeltaartje?

 11 Reken uit.
In een doos zitten 500 schroeven. Er zitten 25% meer schroeven in dan 
normaal. Hoeveel schroeven zaten normaal in deze doos?

 12 Reken uit.
Hoeveel biljoen dollar was de Amerikaanse 
staatsschuld twee jaar geleden?

 13 Reken uit.
Een winkelier uit Gendt houdt op een zaterdag 
bij waar zijn klanten vandaan komen. 
24 klanten komen uit Doornenburg.
Hoeveel klanten komen uit Gendt?

EXAMENOPDRACHT

Badslippers De badslippers worden in de aanbieding 
verkocht.
Bereken de oude prijs.

 

 

Staatsschuld US
De Amerikaanse staatsschuld is 
opgelopen tot 14 biljoen dollar.
Dit is een toename van 27 procent in 
2 jaar tijd.

Doornenburg

Gendt

Bemmel

Overige

30%

55%

10%

5%

2F

100% – 35% = 65%

100 : 65 × € 2,60 = € 4,-.

125% = 500                 500 : 125 × 100 = 400 schroeven

14 biljoen : 127 × 100 ≈ 11 biljoen dollar

24 klanten = 30%     1% = 0,8 klanten

55% = 55 × 0,8 = 44 klanten

€ 7,50 : 85 × 100 = € 8,82
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9.4  PERCENTAGES ALS DECIMAAL GETAL

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert procenten als een decimaal getal schrijven.

Rekenen met procenten.
Procenten kun je schrijven als decimaal getal. 
1% = 0,01 en 15% = 0,15.
Percentages kun je ook berekenen door te vermenigvuldigen met het 
decimale getal.
12% van 250 = 0,12 × 250 = 30.

Van een partij led-lampen van 5000 stuks wordt 5% afgekeurd.
Hoeveel led-lampen worden afgekeurd?

Er worden 0,05 × 5000 = 250 lampen afgekeurd.

Toename of afname berekenen
Bij een toename met een bepaald percentage komt dat percentage 
bovenop de 100%. Een huurverhoging van 10% betekent dat er 10% op 
de oude huurprijs komt. De nieuwe huurprijs wordt 110% van de oude 
huurprijs. De nieuwe huurprijs is 1,1 × oude huurprijs.
Bij een afname met 10% vermenigvuldig je het oude bedrag met 0,9

De huur van een woning is € 450,-. De huur wordt met 3% verhoogd.
Hoe hoog wordt de nieuwe huurprijs?
100% + 3% = 103% = 1,03
De nieuwe huurprijs wordt 1,03 × € 450,- = € 463,50

Je krijgt 15% korting op een fi ets van € 250,-.
Hoeveel kost de fi ets nu?

Je betaalt 100% – 15% = 85% = 0,85
De prijs van de fi ets wordt 0,85 × € 250,- =  € 212,50

Een boek kost inclusief 6% btw € 21,20.
Hoe duur is het boek exclusief btw? 

De prijs van het boek exclusief btw is € 21,20 : 1,06 = € 20,-.

DOEL

UITLEG

VOORBEELD

UITLEG

VOORBEELD

VOORBEELD

VOORBEELD
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 1 Schrijf de procenten als een decimaal getal.

a 10% =   d 80% =  

b 8% =   e 62% =  

c 35% =   f 48%=  

 2 Reken uit.

a 5% van € 300,- = 0,05 × € 300,- =   d 35% van € 50,- =  

b 15% van € 150,- =   e 12,5% van € 40,- =  

c 70% van € 7,- =   f 80% van € 250.000,- =  

 3 Reken uit.
Gisteren kostten de peren € 1,40 per kg. Vandaag zijn ze 10% duurder.
a Met welk getal moet je de oude prijs vermenigvuldigen om de nieuwe prijs 

te berekenen?

b Bereken de nieuwe prijs per kg.

 4 Reken uit.
Peter koopt een wastafel.
a Met welk getal moet hij de oude prijs 

vermenigvuldigen om de nieuwe prijs te 
berekenen?

b Hoeveel moet hij voor de wastafel betalen?

 5 Reken uit.
Normaal zit er 500 mL reinigingsmiddel in een 
fl es.
a Met welk getal moet je 500 mL 

vermenigvuldigen om de nieuwe 
hoeveelheid te berekenen?

b Hoeveel mL reinigingsmiddel zit er in deze 
fl es?

+ 50%
EXTRA

500 ml

0,10 0,80 

0,08 0,62 

0,35 0,48 

€ 15,- 0,35 × € 50,- = € 17,50

0,15 × € 150,- = € 22,50 0,125 × € 40,- = € 5,-

= 0,70 × €7,- = € 4,90 € 200 000,-  

100 % + 10% = 110% dus vermenigvuldigen met 1,10

€ 1,40 × 1,1 = € 1,54

100% – 20% = 80% dus 0,8

€ 159,- × 0,8 = € 127,20

+ 50%+ 50%+ 50%+ 50%
EXTRA

500 ml500 ml500 ml

+ 50%
EXTRA

500 ml

100% + 50% = 150% dus 1,5

500 × 1,5 = 750 mL
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 6 Reken uit.
Een bouwmarkt heeft een hogedrukslang in de 
opruiming.
a Met welk getal moet je de prijs 

vermenigvuldigen om de nieuwe prijs te 
berekenen?

b Hoeveel moet je voor de hogedrukslang 
betalen?

 7 Reken uit.
Selma koopt 7 rollen behang.
a Met welk getal moet ze de prijs 

vermenigvuldigen om de nieuwe prijs te 
berekenen?

b Hoeveel moet Selma betalen?

 8 Reken uit.
Bart zet € 500,- op een spaarrekening.
Hoeveel euro staat er op zijn spaarrekening na 
één jaar?

 9 Reken uit.
Het aantal motorfi etsen in Nederland steeg in 2011 naar 683 000. 
Men verwacht dat dit aantal in 2012 met 4% zal stijgen.
a Met welk getal moet je het aantal in 2011 vermenigvuldigen om het aantal 

in 2012 krijgen?

b Hoeveel motorfi etsen verwacht men in 2012?  

 10 Reken uit.
De prijs van een fl atscreen is € 575,- exclusief 21% btw.
Bereken de prijs inclusief 21% btw.

Hogedrukslang
van € 32,95

voor

35%
KORTING

op=opruimen

–65%

Wij geven de hoogste rente!

Bij een bedrag:
tot € 1.000 3,0%
van € 1.000 tot € 10.000 3,4%
meer dan € 10.000 3,6%

100% – 35% = 65% dus 0,65

€ 32,95 × 0,65 = € 21,42

met 0,35

0,35 × € 12,99 = € 4,55

€ 500,- × 1,03 = € 515,-

100% + 4% = 104% dus × 1,04

683 000 × 1,04 = 710 320 motorfi etsen

Vermenigvuldigen met 1,21 dus € 575,- × 1,21 = € 695,75
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 11 Reken uit.
Een iPad kost € 619,52 inclusief 21% btw. 
Hoeveel kost deze I-pad zonder btw?

 12 Reken uit.
Hoeveel moet je betalen voor een agenda van 
€ 11,95?

 13 Reken uit.
Faiza werkt in de zomermaanden 20% meer dan in de andere maanden. 
Normaal verdient ze € 350,- per maand.
Hoeveel euro verdient ze in de zomermaanden meer per maand?

 14 Reken uit.
Martin koopt een blouse in de opruiming.
a Hoeveel kost de blouse met korting?

b Aan het eind van de opruiming doet de 
verkoper  nog eens 20%  van de 
kortingsprijs af.

 Hoeveel kost deze blouse dan?

EXAMENOPDRACHT

Leesonderzoek Er is een onderzoek gedaan naar 
leesgedrag. Een groep van 1500 mensen 
vulde een enquête in.
Hoeveel mensen geven aan tegenwoordig 
minder boeken te lezen?

 Tegenwoordig meer boeken

Nederland

Tegenwoordig minder boeken

Tegenwoordig even veel boeken

0 20 40 60 80 100 %

bron Trendbox BV

20 38 42

KORTING!
op

schoolagenda’s

2F

683 000 × 1,04 = 710 320 motorfi etsen

€ 619,52 : 1,21 = € 512,-

€ 11,95 × 0,90 = € 10,76

€ 350,- × 1,20 = € 420,-. Ze verdient € 70,- meer per maand.

€ 37,99 × 0,60 = € 22,79

€ 22,79 × 0,80 = € 18,23

1500 × 0,42 = 630 mensen
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9.5   PERCENTAGES, BREUKEN EN 
VERHOUDINGEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert met een aantal handige percentages werken.
Je leert het verband tussen percentages, breuken en verhoudingen.

Handige percentages
Sommige percentages zijn als eenvoudige breuk te schrijven.
Bij deze percentages kun je handig met de breuk werken.
 1% =   1

 
__ 100         25% =   25

 
__ 100   =   1 _ 4  

10% =   10
 

__ 100   =  1 __ 10       50% =   50
 

__ 100   =   1 _ 2  
20% =   20

 
__ 100   =   1 _ 5       75% =   75

 
__ 100   =   3 _ 4  

De prijs van een spijkerbroek is € 80,-. Je krijgt 25% korting.
Hoeveel euro korting krijg je?

25% =   1 _ 4   deel
Je krijgt   1 _ 4   × € 80,- = € 80,- : 4 = € 20,- korting.

Verhoudingen als procenten 
In de rechthoek zijn 2 van de 5 stukken gekleurd. 
Hoeveel procent is dat?

  2 _ 5   deel van de rechthoek is gekleurd.
De hele rechthoek is 100%.
  2 _ 5   =   40

 
__ 100   deel is gekleurd.

40% van de rechthoek is gekleurd.

3 van de 40 zwartvoet pinguïns leggen maar één ei.
Hoeveel procent van de zwartvoet pinguïns legt maar één ei?

3 van de 40 =   3 __ 40   = 0,075 = 7,5% 
7,5% van de zwartvoet pinguïns legt maar één ei.

DOEL

UITLEG

VOORBEELD

UITLEG

VOORBEELD
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 1 Welke breuk hoort bij de percentages? 

a 50% =   d 25% =   g 75% =  

b 10% =   e 35% =   h 55% =  

c 60% =   f 5% =   i 40% =  

 2 Reken de breuken om naar procenten.

a   1 _ 2    =   d   9 __ 10   =   g   7 __ 10   =  

b   3 _ 4   =   e   1 _ 4   =   h   6 __ 25   =  

c   2 _ 5   =   f   3 __ 50   =   i   27
 

__ 50   =  

 3 Vul in: = of < of >.

a 40%    1 _ 2    c 70%    7 __ 10    e 30%    1 _ 4  

b 30%    1 _ 3    d 20%    1 _ 4    f 37,5%    3 _ 8  

 4 Reken uit.

a 25% van 200 is gelijk aan   1 _ 4   × 200 =   c 30% van 20 = ... × 20 =  

b 80% van 600 is gelijk aan ... × 600 =   d 12,5% van 50 = ... × 50 =  

 5 Reken uit.
a Welk deel van de rechthoek is blauw?
 Geef je antwoord als een breuk.

b Hoeveel procent is wit? 

 6 Lees het artikel hiernaast en bereken.
Hoeveel euro wordt door studenten uitgegeven 
aan:

a eten: 

b uitgaan: 

c shoppen: 

Uitgaven
Studenten die op kamers wonen geven 
gemiddeld 55 euro per week uit. 35% gaat 
op aan eten, een kwart aan uitgaan, 15% 
aan vrije tijd, een vijfde deel aan shoppen 
en 5% aan overige uitgaven.

25
100 = 

1
4

75
100 = 

3
4

35
100 = 

7
20

55
100 = 

11
20

5
100 = 

1
20

40
100 = 

2
5

0,5 = 50% 0,9 = 90% 0,7 = 70% 

0,75 = 75% 0,25 = 25% 0,24 = 24% 

0,4 = 40% 0,06 = 6% 0,54 = 54% 

< = >

< < =

50
3

10 €6,-
8

10 480
1
8 6,25

3
10  deel  

20%

€ 55,- × 0,35 = € 19,25

€ 55,- × 0,25 = € 13,75

€ 55,- × 0,20 = € 11,-

50
100 = 

1
2

 = 

 = 

10
100 = 

1
10

60
100 = 

3
5
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 7 Reken uit.
Eén op de 4 bedels van een armband is 
gekleurd en de andere bedels zijn zilver.
Hoeveel procent van de bedels is zilver?

 8 Lees het artikel en bereken.
Gedurende een week maken 700 volwassenen 
en kinderen gebruik van een zwembad.
Hoeveel mensen zijn te lui om naar het toilet te 
gaan tijdens het zwemmen?

 9 Reken uit.
In het bloembollenpakket zitten verschillende 
bollen.
a Hoeveel procent van het pakket bestaat uit 

tulpen?

b Hoeveel procent bestaat uit narcissen?

 10 Reken uit.
Sem koopt 5 tompouces. 
a Welk deel van de prijs van 5 tompouces 

betaalt Sem? 

b Hoeveel procent is dat? 
c Hoeveel procent korting krijg Sem?

 11 Reken uit.
Facebook heeft 3 500 000 gebruikers.
a Hoeveel van de gebruikers behoren tot de 

groep 18 - 24 jaar?

b Thijs zegt dat meer dan de helft van de 
gebruikers jonger dan 25 jaar is. Klopt dat?

Zwembad
Amerikaans onderzoek laat zien dat een van 
de grootste zomerangsten waarheid blijkt: 
mensen plassen in het zwembad. Een op de 
vijf is te lui om even naar het toilet te gaan 
tijdens het zwemmen.

Bloembollenpakket

40 tu
lpen

20 narcisse
n

10 hyacinten

5 blauwe druifje
s

5 anemonen

Totaal 80 bollen

14-17
0

5

10

15

20

25

30

leeftijdsopbouw van Facebookgebruikers �

pe
rc

en
ta

ge
 �

18-24 25-34 45-54 overige

3 van de 4 = 0,75 dus 75%

1
5  = 0,20                  700 × 0,20 = 140 mensen

40 van de 80 = 0,5 dus 50%

20 van de 80 = 0,25 dus 25%

4
5  deel betaalt hij 

80%

100% – 80%= 20% korting

3 500 000 × 0,28 = 980 000 gebruikers

28% + 25% = 53% dus klopt
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 12 Lees het artikel hiernaast en bereken.
Er zijn 1400 vakantiewerkers geïnterviewd.
a Hoeveel vakantiewerkers zetten hun loon 

op een spaarrekening?

b Hoeveel vakantiewerkers geven hun loon 
uit aan vakantie?

 13 Reken uit.
Een hovenier onderzoekt waar zijn omzet 
vandaan komt.
a Hoeveel procent van de omzet komt bij de 

overheid vandaan?

b Hoeveel procent van de omzet komt van 
particulieren?

 14 Bereken.
De bezettingsgraad geeft aan hoeveel procent 
van de plaatsen bezet is. Restaurant De Gouden 
Leeuw heeft plaats voor 80 gasten en De 
Koperen Hond heeft plaats voor 50 gasten.
a Bereken van elk restaurant de 

bezettingsgraad op zaterdag en zondag. 
Rond af op een geheel getal.

b In welk restaurant was de bezettingsgraad 
op zaterdag het hoogst?

EXAMENOPDRACHT

T-shirt Een T-shirt van € 20,- is afgeprijsd tot 
€ 12,- Op het afgeprijsde shirt krijg je 
40% extra korting.
Hoeveel procent korting krijg je in totaal?

 

Vakantiewerkers
35% van de vakantiewerkers zet zijn of 
haar loon op de spaarrekening, 28% geeft 
het meteen uit aan vakantie en 27% koopt 
iets voor zichzelf. Een tiende doet iets 
leuks met het verdiende geld.

Waar kwam de omzet vandaan?

Overheid  € 20.000,-
Bedrijven  € 18.000,-
Particulieren  € 42.000,-

De Gouden Leeuw
De Koperen Hond

65
40

45
zaterdag zondag
aantal gasten

35

2F

1400 × 0,35 = 490 vakantiewerkers

1400 × 0,28 = 392 vakantiewerkers

20 000 van de 80 000 = 25%

42 000 : 80 000 = 0,525 dus 52,5%

De Gouden Leeuw: 81% en 56%

De Koperen Hond: 80% en 70%

Bij de Gouden Leeuw

€ 12,- × 0,6 = € 7,20 dus € 12,80 korting

€ 12,80 van de € 20,- = 0,64 dus 64%
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9.6  GEMENGDE OPGAVEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online.

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

 1 Reken uit.
Luca gaat haar kamer behangen. Ze heeft 
9 rollen behang nodig. 
a Hoeveel kostte een rol behang voor de opruiming?

b Heeft Luca genoeg aan 50 euro?

c Hoeveel moet ze bijbetalen of krijgt ze terug?

 2 Reken uit.
Je koopt 2 kussentjes van € 10,50 en 
2 kussentjes van € 7,50. 
a Hoeveel moet je betalen?

b Hoeveel procent korting krijg je? 
Rond je antwoord af op een geheel getal.

 3 Reken uit.
Thijs koopt kaartjes voor het Dance Festival. 
Thijs betaalt voor de kaartjes € 35,- per stuk 
inclusief 19% btw.
a Bereken de prijs van een kaartje zonder 

19% btw.

b Hoeveel kost een kaartje na de btw-verlaging?

c Hoeveel procent ben je goedkoper uit na de 
btw-verlaging? Rond af op een geheel getal.

DOEL

4 halen 3 betalen
het laagst geprijsde artikel is gratis

BTW verlaagd op kunst en cultuur
Goed nieuws: het btw-tarief op kunst en 
cultuur wordt weer verlaagd, van 19% 
naar de voormalige 6%!

NU € 5,85
per rol

70% korting dus 30% = € 5,85

€ 5,85 : 0,3 = € 19,50  

9 × € 5,85 = € 52,65 dus niet genoeg

€ 52,65- € 50,- = € 2,65 bijbetalen

1 kussen van € 7,50 is gratis. Je betaalt: 

2 × € 10,50 + € 7,50 = € 28,50

€ 7,50 korting op de € 36,-

7,5 : 36 ≈ 0,21 dus 21% korting

€ 35,- : 1,19 = € 29,41

€ 29,41 × 1,06 = € 31,17

prijsverschil is € 35,- –€ 31,17 = € 3,83

3,83 : 35 ≈ 0,11 dus 11% goedkoper
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 4 Reken uit.
Shauni koopt deze broek die oorspronkelijk 
€ 69,95 kostte.
a Heeft Shauni genoeg aan 25 euro?
 Laat je berekening zien.

b Raoul zegt dat je in één keer met 75% 
korting had kunnen rekenen. Klopt dat?

 Licht je antwoord toe met een berekening.

 5 Bereken.
Paul en Saskia willen de afmetingen van hun 
vijver met 50% vergroten om er een zwembad 
van te maken.
a Wat worden de nieuwe afmetingen?

 lengte: 

 

 breedte: 

 
b Het zwembad krijgt een diepte van 

1,50 meter en is voor 80% gevuld met 
water. Hoeveel liter water zit er in het 
vergrote zwembad?

c Hoeveel liter water moet er nog bij voordat 
het water tot de rand staat?

 6 Reken uit.
Aan een hardloopevenement doen 
360 deelnemers mee. 
Hoeveel vrouwen lopen 10 km?

NU   EXTRA
KASSAKORTING

25%25%

5 km

10 km

15 km

man
60%

vrouw
40% 35%

10%

55%

€ 69,95 × 0,50 = € 34,98

€ 34,98 × 0,75 = € 26,23 dus niet genoeg

Klopt niet, € 69,95 × 0,25 = € 17,49

50% groter is × 1,5

4,00 × 1,5 = 6,00 meter

1,80 × 1,5 = 2,70 m

80% van 1,50 meter = 1,20 meter 60 dm × 27 dm × 12 dm = 19.440 dm3 = 19.440 liter

60 × 27 × 3 = 4 860 liter er nog bij

360 × 0,4 × 0,35 = 50,4 dus 50 vrouwen
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 7 Reken uit.
Een marktkoopman heeft vijf kratten met elk 
10 doosjes aardbeien ingekocht. In een doosje 
aardbeien zit 500 gram. De marktkoopman 
heeft de doosjes ingekocht voor   2 _ 5   van de 
verkoopprijs.
a Welk percentage van de verkoopprijs is de 

inkoopprijs?

b Hoeveel betaalde hij voor 1 doosje 
aardbeien?

c Hoeveel moest hij betalen voor 5 kratten 
met aardbeien?

d Hoeveel winst maakt hij als hij alle 
aardbeien verkoopt?

 8 Reken uit.
De fi ets van Sven is gestolen. De verzekering 
keert 30% van de nieuwwaarde van de fi ets uit. 
Sven ontvangt € 220,-.
Van welke nieuwwaarde gaat de verzekering uit?

 9 Reken uit.
Fleece-vesten zijn in de aanbieding.
a Hoeveel zou je moeten betalen als je 

2 fl eece-vesten zonder korting koopt?

b Hoeveel procent korting krijg je als je 
2 fl eece-vesten met korting koopt? Rond je 
antwoord af op een geheel getal.

500 gram

 € 2,25

2
5  deel is 2 : 5 = 0,4 dus 40%  

€ 2,25 × 0,4 = € 0,90

€ 0,90 × 10 × 5 = € 45,-

opbrengst = € 2,25 × 10 × 5 = € 112,50

€ 112,50 – € 45,- = € 67,50 winst

€ 220,- is 30%

100% = 220 : 0,3 = € 733,33

2 × € 14,95 = € 29,90

€ 9,90 : € 29,90 = 0,33 dus 33% korting
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 10 Bereken.
Aan leerlingen van een ROC is gevraagd hoe 
zij naar school komen.
Dit zijn de resultaten:

Fiets 500
Bus 250
Trein 200
Overige 50

In welk cirkeldiagram wordt dit juist 
weergegeven?

 11 Reken uit.
Jaylinn verdient elke maand € 1.387,-.
In mei krijgt ze vakantiegeld en ontvangt ze in totaal € 1.900,-.
a Hoeveel vakantiegeld krijgt Jaylinn?

b Hoeveel procent van het bedrag in mei is vakantiegeld?

 12 Reken uit.
Jeroen koopt in de winkel twee broeken, één van 
€ 45,- en één van € 65,-, en een blouse van € 25,-.
a Voor hoeveel euro koopt Jeroen aan 

kleding?

b Hoeveel moet Jeroen betalen?

c Hoeveel procent korting kreeg hij op zijn 
totale aankoop? Rond af op één decimaal.

 13 Reken uit.
Na een strenge winter zijn er nog 130 ijsvogels. Dat is 20% van de ijsvogels 
die er voor de winter waren. Hoeveel ijsvogels waren er voor de winter?

fiets

bus

trein

overige

A

DC

B

het goedkoopste kledingstuk is

gratis

In diagram B

€ 1900,- – € 1387,- = € 513,- vakantiegeld

513 : 1900 = 0,27 dus 27%

€ 65,- + € 45,- + € 25,- = € 135,-

€ 135,- – € 25,- = € 110,-

€ 25,- van de € 135,-   25 : 135 = 0,185

dus 18,5% korting

130 : 0,2 = 650 ijsvogels waren er voor de winter
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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 Teken.
Deze rechthoek heeft 40 vakjes.
a Kleur 25% van de vakjes blauw.
b Kleur 40% rood.
c Kleur 30% geel.
d Hoeveel vakjes zijn nog niet gekleurd?

e Hoeveel procent is dat?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 9.1.

 2 Reken uit.
Marit koopt deze voetbalschoenen.
a Hoeveel euro korting krijgt zij op deze 

voetbalschoenen?

b Hoeveel moet Marit betalen?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 9.1

 3 Reken uit.
Bij de Boekelier kun je boeken over klassieke 
motoren kopen. De boeken worden met korting 
verkocht.
a Hoeveel boeken moet je minstens kopen om 

korting te krijge n? 

b Hoeveel procent korting krijg je dan?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 9.2

 4 Reken uit.
Bij een bouwbedrijf werken 6 vrouwen en 34 mannen

Hoeveel procent van de werknemers  is een vrouw?  
Deze opdracht hoort bij paragraaf 9.2

DOEL

2 vakjes zijn niet gekleurd

2
40  = 0,05 dus 5%  

30 × € 0,65,- = € 19,50

€ 65,- – € 19,50 = € 45,50 

2 boeken

De helft gratis dus 50%

6 : 40 = 0,15 dus 15%
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 5 Reken uit.
In een winkel liggen nog 15 truien.
Dit is 20% van de voorraad. 
Hoeveel truien had deze winkel?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 9.3

 6 Reken uit.
Wesley heeft dit voetbalseizoen 24 doelpunten gemaakt. Dit zijn 20% meer 
doelpunten dan vorig seizoen.
Hoeveel doelpunten maakte Wesley vorig seizoen?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 9.3

 7 Reken uit.
José koopt deze laarsjes met 75% kassakorting.
a Met welk getal moet ze de prijs 

vermenigvuldigen om de prijs bij de kassa 
uit te rekenen?

b Hoeveel moet José betalen?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 9.4

 8 Vul in:  = of < of >.

a 60%    1 _ 2   c 30%    3 __ 10   e 70%    3 _ 4  

b 35%    1 _ 3   d 20%    1 _ 4   f 37,5%    3 __ 8  

Deze opdracht hoort bij paragraaf 9.5

 9 Reken uit.
Per dag maken 220 000 mensen gebruik van de 
metro van Rotterdam.
Hoeveel zwartrijders zijn er per dag minder 
dan 3 jaar geleden?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 9.6

aantal truien

procent 100

Minder zwartrijders
Het aantal zwartrijders in Rotterdam
is de afgelopen drie jaar spectaculair 
gedaald dankzij de komst van de 
ov-chippoortjes. Drie jaar geleden reisde 
11 procent van de reizigers in de metro 
zonder kaartje. Dat aantal is nu gedaald 
naar een kleine 2 procent.

6 : 40 = 0,15 dus 15%

15 7,5 75

20 10

75 truien had de winkel

24 : 1,2 = 20 doelpunten in het vorige seizoen.

1 – 0,75 = 0,25 

€ 29,90 × 0,25 = € 7,48 

> = <

> < =

van 11% naar 2% is een daling van 9% 

220 000 × 0,09 = 19 800 mensen minder
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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 Vul in: <, = of >.

a 3% van 400  6% van 200  c 50% van 28  15% van 120

b 20% van 150  30% van 50 d 15% van 400  80% van 60

Deze opdracht hoort bij paragraaf 9.1

 2 Reken uit.
Tijdens een actie zit er meer tandpasta in een 
tube.
a Hoeveel mL tandpasta zit er tijdens de actie 

meer in de tube?

b Hoeveel mL zit er in de grote tube 
tandpasta?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 9.1

 3 Reken uit.
Ayla koopt sportschoenen.
a Hoeveel euro korting krijg ze?

b Hoeveel procent korting krijgt ze? 
Rond je antwoord af op één decimaal.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 9.2

 4 Bereken.
Mehmet koopt 10 schriften.
a Hoeveel schriften moet Mehmet betalen? 

b Hoeveel procent korting krijgt hij?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 9.2

DOEL

A5 Schriften

8 + 2 gratis

= < 

> >

75 × 0,20 = 15 mL

75 + 15 = 90 mL

€ 139,99 – € 99,99 = € 40,-korting

40 : 139,99 = 0,286 dus 28,6%

Hij moet 8 schriften betalen

2
10  = 0,2 dus 20% korting
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 5 Bereken.
Ali koopt 10 liter latex.
a Hoeveel procent van de oude prijs moet hij 

betalen?

b Hoeveel euro was de oude prijs?

bedrag in euro

procent 100

Deze opdracht hoort bij paragraaf 9.3

 6 Bereken.
Sarah koopt een luchtbedpomp.
a Hoeveel kost de pomp met korting?

b Aan het eind van de opruiming doet de 
verkoper nog eens 20% van de kortings-
prijs af.

 Hoeveel moet Sarah dan voor deze pomp 
betalen?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 9.4

 7 Reken uit.
Drie op de acht gezinnen hebben drie of meer 
televisies.
Hoeveel procent van de gezinnen heeft minder 
dan 3 televisies?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 9.5

 8 Reken uit.
Lisa heeft gedurende 3 maanden bijgehouden 
waar ze haar geld aan uitgeeft.
a Hoeveel geld heeft ze gedurende 3 maanden 

in totaal uitgegeven?

b Hoeveel procent gaf Lisa uit aan schoenen? 
Rond je antwoord af op een geheel getal.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 9.6

–30%

NU € 22,50NU € 22,50

POMP
7.99

-35%

kleding

Uitgaven Lisa 3 maanden in euro’s

schoenen

accessoires

80

300

1200

< 

>

100% – 30% = 70%

De oude prijs was € 32,10

€ 7,99 × 0,65 = € 5,19 

€ 5,19 × 0,80 = € 4,15

5 op de 8
5
8  = 0,625 dus 62,5% van de gezinnen

€ 1200,- + € 300,- + € 80,- = € 1580,-

80
1580 = 0,05 dus 5%

22,50 3,21 32,10

70 10
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