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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 betonspecie is de verhouding cement, zand en 
grind 1 : 2 : 3.
2 van de 6 delen betonspecie bestaan uit zand.

Als een auto 1 liter benzine gebruikt op 12 km, dan is de verhouding 
1 op 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 Gerben nodig?

De verhouding blauwe verf : gele verf = 1 : 2
Bij het mengen van 1 liter blauwe verf met 
2 liter gele verf krijg 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

vooRbEELD
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 1 Reken uit.
Aniek maakt ranja van limonadesiroop.
a Hoeveel mL water heeft Aniek nodig bij een 

fl es siroop van 750 mL?

b Hoeveel liter ranja krijg je dan?  

c In een glas gaat 200 mL. Hoeveel glazen 
ranja kun je maken met 1 fl es siroop?

d Op de school van Aniek zitten 650 leerlingen. Op de sportdag krijgt iedere 
leerling drie bekers ranja. Hoeveel fl essen siroop heeft Aniek nodig?

 2 Zoek uit.
Welke verhoudingen zijn gelijk? Noteer elk paar dat bij elkaar hoort.
A 1 : 4 D 1 staat tot 6
B 4 : 24 E 1 van de 8
C 2 : 16 F 5 op de 20

 3 Reken uit.
Tobias krijgt elke 3 uur 200 mg paracetamol.
Hoeveel mg krijgt Tobias per etmaal toegediend?

 4 Reken uit.
Aalten heeft 27 000 inwoners.
a Hoeveel mensen wonen in een twee-onder-

één-kap?

b Hoeveel mensen wonen in een vrijstaande 
woning?

 5 Reken uit.
Na 7 uur werken heeft Marieke 28 euro verdiend.
Hoeveel euro verdient Marieke als ze 35 uur werkt?

Vruchtenlimonadesiroop
met 75% puur fruit en

toegevoegde vitaminen.

Wonen in Aalten
1 op de 5 mensen woont in een 
twee-onder-één-kap.
7 op de 10 woont in een rijtjeswoning.
De rest woont in een vrijstaande woning.

7 × 750 = 5250 mL

6000 : 200 = 30 glazen

(650 × 3) : 30 = 65 fl essen

6 liter

A en F, B en D, C en E

(24 : 3) × 200 = 1600 mg

27 000 : 5 = 5400 mensen

27 000 – 5400 – 18 900 = 2700 mensen 

28 : 7 = € 4,- per uur            35 × € 4,- = € 140,-
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 6 Reken uit.
Marc maakt jam van aardbeien en 
mandarijnen. Hoeveel gram aardbeien heeft 
hij nodig met 27 mandarijnen?

 7 Reken uit.
In een pot jam met een inhoud van 300 gram zit 
80 gram suiker. Hoeveel gram suiker zit er in 
50 gram jam?

 8 Reken uit.
Lotte spaart € 10,- gedurende 4 weken.

Hoeveel euro heeft ze na een jaar gespaard?  

 9 Reken uit.
Op een school in Winterswijk heeft 2 op de 5 leerlingen een huisdier. 
Op deze school zitten 720 leerlingen.
Hoeveel leerlingen hebben geen huisdier?

 10 Reken uit.
Anne heeft een doos met 60 blauwe balpennen, 40 rode balpennen en 
20 zwarte balpennen. Ze doet deze balpennen in kleinere verpakkingen.
In elke verpakking komen twee blauwe balpennen, drie rode balpennen en 
een zwarte balpen.
a Hoeveel verpakkingen kan Anne vullen?

b Hoeveel pennen en van welke kleur houdt ze over?

 11 Reken uit.
In Nederland zijn ongeveer 5,6 miljoen mensen 
tussen 20 en 45 jaar.
Hoeveel mensen doen actief aan sport volgens 
het artikel?

Recept
aardbeien- en mandarijnenjam
500 gram aardbeien500 gram aardbeien500 gr
3 mandarijnen
375 gram suik375 gram suik375 gr eram suikeram suik

Fruit schoonmaken en ontpitten. 
Op een bodempje water laten sudderenOp een bodempje water laten sudderen
tot het zacht is. Daarna suiker toevoegen. Daarna suiker toevoegen
en in laten koken.

eienen

ruit schoonmaken en ontpitten. ken en ontpittenruit schoonmaken en ontpitten. ken en ontpittenpitten. itten. 

Ruim de helft doet actief aan sport.
Uit recent onderzoek blijkt dat 3 op de 5 
volwassenen tussen 20 en 45 jaar actief aan 
sport doen.

27 : 3 = 9            9 × 500 = 4500 gr aardbeien

300 : 50 = 6            80 : 6 ≈ 13,3 gram

720 : 5 × 3 = 432 leerlingen zonder huisdier

60 : 2 = 30            40 : 3 = 13,3            20 : 1 = 20  dus hooguit 13 verpakkingen

(60 – 26 =) 34 blauwe, (40 – 39 =) 1 rode en (20 – 13 =) 7 zwarte pennen

5,6 : 5 × 3 = 3,36 miljoen mensen

10 : 4 = € 2,50            52 × € 2,50 = € 130,-
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 12 Reken uit.
Jeroen maakt voor een barbecue shaslicks. Eén shaslick wordt gemaakt van 
3 stukjes paprika, 2 stukjes ui en 3 stukjes vlees.
a Hoeveel stukjes paprika heb je nodig voor 12 shaslicks?

b Je hebt 26 stukjes paprika, 15 stukjes ui en 23 stukjes vlees. 
Hoeveel shaslicks kun je maken?

 13 Reken uit.
Sanne maakt een bedelarmband van losse 
kralen.
Ze gebruikt gekleurde en zilveren kralen in de 
verhouding 2 staat tot 5.
De hele armband wordt 35 kralen lang.
Hoeveel zilveren en hoeveel gekleurde kralen 
heeft ze nodig?

 14 Reken uit.
Maarten, Hans en Paul hebben in totaal 120 euro verdiend. Maarten heeft 
8 uur gewerkt, Hans 12 uur en Paul 10 uur. Ze verdienen per uur evenveel. 
Hoeveel heeft ieder verdiend?

EXAMENoPDRAChT

Deuren verven Daan verft 18 deuren aan beide kanten 
lichtblauw. De oppervlakte van één kant 
van een deur is 2 m2.
Om lichtblauwe verf te krijgen wordt witte 
verf vermengd met blauwe verf in de 
verhouding 1 : 2
Hoeveel blikken blauwe verf moet Daan 
kopen?

3F

12 × 3 = 36 stukjes paprika

26 : 3 = 8,7            15 : 2 = 7,5            23 : 3 = 7,7

dus hooguit 7 shaslicks

35 : 7 = 5            5 × 2 = 10 gekleurde en 5 × 5 = 25 zilveren

120 : 30 = 4            Maarten 8 × 4 = € 32,-            Hans 12 × 4 = € 48,-            Paul 10 × 4 = € 40,-

18 × 2 × 2 = 72 m²            72 : 12 = 6 blikken

6 : 3 × 2 = 4 blikken blauwe verf
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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 moet 
rekenen, 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 klas is de verhouding van het aantal meisjes tot het aantal 
leerlingen in die klas als 2 : 6. In de klas zitten 30 leerlingen. 
Hoeveel meisjes zitten in die klas?

aantal meisjes
aantal leerlingen

: 3
2
6

…
30

In een klas van 30 leerlingen zitten 30 : 3 = 10 meisjes.

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?

aantal gele rozen
aantal rode rozen

× 3

10
4

30
…

× 3

Dana moet 4 × 3 = 12 roze rozen pakken.

DoEL

lepels slaolie
lepels azijn

× 4

× 3
1
3

4
12

UITLEG

vooRbEELD

vooRbEELD
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 1 Leg uit.
Sophie mengt cacao met suiker in de 
verhouding 2 : 5. Ze heeft 30 gram cacao en 
berekent hoeveel suiker ze nodig heeft.
Ze gebruikt een verhoudingstabel.
Gebruikt Sophie de verhoudingstabel goed?  

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

allesreiniger (dopjes) 1 .....
water in liter 2 10

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

c Hoeveel dopjes heb je nodig voor 5 liter 
water?

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

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

A  B 

   

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

C  D 

   

 4 Reken uit.
Bij een juwelier krijg je voor 5 gram 
‘oud goud’ € 60,-.
a Hoeveel krijg je voor 15 gram ‘oud goud’?

b De juwelier betaalt voor een gouden sieraad 
€ 150,-. Hoeveel gram was het sieraad?

cacao in gram 2  4  6 30
suiker in gram 5 10 12 60

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

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

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

gram

bedrag in €

gram

bedrag in €

5

Onder de 6 hoort15, dus niet goed

12 × 1 = 12 dopjes

5 : 2 = 2,5 dopje

niet goed, onder 5 moet 31,25

goed gebruikt, aantal uur × 9 goed gebruikt, beide × 4

niet goed, boven 180 moet 30

3 × 60 = € 180,-

5 × 2,5 = 12,5 gram

5

5

60

60

15

12,5

180

150
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 5 Reken uit.
Robert verdient met 4 uur werken € 15,-.
Hoeveel uur heeft hij gewerkt als hij € 90,- 
heeft verdiend?

 6 Reken uit.
Dit recept voor yoghurtijs is voor 8 personen.
a Bereken hoeveel van elk ingrediënt nodig is 

voor 40 personen.

personen

slagroom

kristalsuiker

vanilleyoghurt

speculaasjes

b Bereken hoeveel van elk ingrediënt nodig is 
voor 12 personen.

 7 Reken uit.
Na afl oop van een wedstrijd hardlopen krijgt 
elke deelnemer een mandarijn.
Er doen 210 mensen mee aan de wedstrijd. 
Charly koopt de mandarijnen.
Heeft Charly aan 25 euro voldoende om aan 
elke deelnemer een mandarijn te geven?

mandarijnen

prijs in €

 8 Reken uit.
Bij het maken van betonspecie is de 
verhouding cement, zand en grind 1 : 2 : 3. 
Jasper heeft 120 kg betonspecie nodig. 
Hoeveel kg heeft hij van elk bestanddeel 
nodig?

aantal uur

bedrag in €

Yoghurtijs met speculaas
Het koekkruimellaagje boven-
op maakt dit yoghurtijs extra
aantrekkelijk.

200 mL slagroom
80 g fijne kristalsuiker
200 mL vanilleyoghurt
4 speculaasjes
1 rechthoekig diepvriesbakje
of cakevorm (inhoud 1 liter)

elijk.

slagroom

cement

zand

grind

betonspecie

4 × 6 = 24 uur

48

4 24

15 90

100200

4080

100200

24

40

1000

400

1000

20

12

300

120

300

6

300 mL slagroom, 120 gr suiker, 

300 mL vanilleyoghurt, 6 speculaasjes

30

3,50

210

24,50

Ze heeft genoeg aan 25 euro.

Alles × 20, 20 kg cement, 40 kg zand, 60 kg grind

1

3

2

6

20

60

40

120

© Noordhoff Uitgevers bv104

vERhoUDINGEN



105

 9 Reken uit.
Mirna gaat naar Amerika en wisselt 200 euro in 
voor dollars.
a Hoeveel dollars krijgt Mirna?

b Hoeveel Zwitserse franken kun je voor 
200 euro krijgen?

 10 Reken uit.
Friesland telt ongeveer 648 000 inwoners en 
Overijssel 1,1 miljoen.
Hoeveel faillissementen waren er in Overijssel 
meer dan Friesland?

 11 Reken uit.
Mevrouw Albers heeft in haar eigen 
boomgaard 200 appels geplukt. Ze gaat er 
vanuit dat er 8 appels in een kilo gaan. 
Ze laat van haar appels appelsap maken.
Hoeveel liter appelsap krijgt mevrouw Albers?
Rond af op hele liters.

EXAMENoPDRAChT

Leeftijd Nederlanders
Nederland heeft 17 miljoen inwoners. 
Van de inwoners is 3 op de 5 ouder dan 
19 jaar en jonger dan 60 jaar.
Ongeveer 1 op de 4 inwoners is jonger 
dan 20 jaar.

Hoeveel inwoners van Nederland zijn 
60 jaar of ouder?

Amerikaanse dollar USD    134,-

Australische dollar AUD    125,-

Engelse pond GBP      84,50

Indische rupee INR   6600,-

Zweedse kroon SEK    880,-

Zwitserse frank CHF    121,-

WISSELKOERSEN VOOR 100 EURO

Faillissementen in 2011
In 2011 zijn 9 531 faillissementen uitgespro-
ken. Dat is bijna evenveel als in 2010, aldus 
het CBS.
Friesland had met 0,8 per 10 000 inwoners 
relatief de minste faillissementen. Overijssel 
had met 3,8 per 10 000 inwoners het hoogste 
aantal faillissementen. Het gemiddelde van 
Nederland steeg iets ten opzichte van 2010 en 
was 1,9 per 10 duizend inwoners in 2011.

zelf appelsap maken
Zaterdag kunt u bij ons van uw eigen
appels appelsap laten maken.
Voor elke 5 kg appels krijgt
u 1,5 liter appelsap.
U bent welkom op
ons bedrijf vanaf 09:00.

maken
en

3F

2 × 134 = 268,- USD

2 × 121 = 242,- CHF

faillissement

faillissement

0,8

3,8

10 000

10 000

51,84

418

648 000

1 100 000

inwoners

inwoners

418 – 52 = 366 faillissementen meer

200 : 8 = 25 kg            5 × 1,5 = 7,5 liter appelsap

3 : 5 = 12 : 20, 1 : 4 = 5 : 20 samen 17 : 20

dus 3 op de 20 (2,55 miljoen) inwoners zijn 60 jr 
of ouder
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4.3   REKENEN MET 
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)

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 Bereken.
Hoeveel kost 350 gram abrikozen?

abrikozen in gram 500 50 350

prijs in € 4,50 … …

 2 Reken uit.
6 fl essen cola kosten € 5,70. Hoeveel kosten 
8 fl essen cola?

 3 Reken uit.
Hoeveel kost 675 gram zacht belegen 
boerenkaas?

boerenkaas in gram … … …

prijs in € … …

 4 Reken uit.
Lisa werkt 5 uur in een supermarkt.
Ze verdient hier € 14,50 mee.
Hoeveel verdient ze in 9 uur?

 5 Reken uit.
Kylian belt vanuit het buitenland naar huis.
Na 12 minuten bellen is hij € 5,40 kwijt.
Hoeveel moet hij betalen als hij 5 minuten had 
gebeld?

 6 Reken uit.
Een auto verbruikt 9 liter benzine op 126 km.
Hoeveel liter benzine verbruikt de auto op een 
rit van 56 km?

aantal fl essen cola … … …

prijs in € … …

aantal uren … … …

loon in € … …

… … … …

… … …

… … … …

… … …

0,45 3,15

6

5,70

500

5

14,50

12

9

5,40

126

aantal minuten

aantal liter

kosten (€)

aantal km

4,95

25

1

2,90

1

0,071..

0,45

1

….

675

9

26,10

5

4

2,25

56

6,68

2

1,90

8

7,60

675 gram kost € 6,68

In 9 uur verdient ze € 26,10

5 minuten kost € 2,25

4 liter benzine voor 56 km 

8 fl essen kosten € 7,60

350 gr kost € 3,15
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 7 Reken uit.
Nuray maakt 5 boeketten in 3 kwartier.
Het is 16:00 uur en ze moet nog 12 boeketten 
maken. Is ze voor 18:00 uur klaar? Licht je 
antwoord toe. 

 8 Reken uit.
Een honingbij vliegt met een snelheid van 
40 km per uur. De afstand tussen haar korf en 
het veld met bloemen is 3 km.
a Hoelang doet een honingbij erover om 
 bij het veld te komen? 
 Geef je antwoord in minuten.

b Een honingbij vliegt per dag zo’n 198 km.
 Hoeveel uur vliegt een honingbij per dag?

 9 Reken uit.
Annabel wil Fuji appels kopen. Ze heeft 1 euro 
bij zich. Een Fuji appel weegt ongeveer 
80 gram. Hoeveel Fuji appels kan ze voor 
1 euro kopen? Je kunt een verhoudingstabel 
maken.

 10 Reken uit.
Sven rijdt met de auto van Enschede naar Zwolle. Dat is 75 km. De auto kan 
700 km rijden met een volle tank van 65 liter. Bij vertrek geeft de meter aan 
dat er nog 6 liter benzine in de tank zit. Moet Sven onderweg tanken? 
Licht je antwoord toe met een berekening.

 11 Reken uit.
Een zwembad wordt gevuld tot een hoogte van 120 cm. Na 2 uur en 
30 minuten staat er 50 cm water in het zwembad. Hoelang duurt het hierna 
nog tot het zwembad gevuld is?

… … … …

… … …

afstand in km … … …

aantal minuten … …

7,2 kwartier is 1 uur en 48 min, dus 17:48 klaar, op tijd!

Het duurt 4,5 minuten

1,5 × 198 = 297 minuten = 4 uur en 57 min

1 appel 0,08 × € 2,29 = 0,18, dus 1 : 0,18 = 5 appels

700 : 65 × 6 ≈ 64,6 km, hij zal dus nog moeten tanken

120 : 50 = 2,4            150 × 2,4 = 360 min in totaal dus nog 360 – 150 = 210 min. 

3aantal kwartier

aantal boekett en

40

5

60

0,6

1

1

1,5

7,2

3

12

4,5
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 12 Reken uit.
Wouter downloadt een bestand van 450 Mb. Hij begint om 10:20 uur met 
downloaden. Na 3 minuten is 200 Mb gedownload. Hoe laat is het downloaden 
klaar?

 13 Reken uit.
Na een ongeluk wordt de inhoud van de brandstoftank van een schip 
overgepompt. In de brandstoftank zat 3400 liter stookolie. Na drie uur is nog 
1000 liter in de tank aanwezig. Hoeveel tijd duurt het nog voordat de tank leeg 
is? Geef je antwoord in uren en minuten.

 14 Reken uit.
Casper gaat oliebollen bakken. Hij heeft nog 
350 gram bloem in huis.
a Hoeveel oliebollen kan hij bakken?

b Hoeveel heeft hij nodig van de andere 
ingrediënten?

 15 Reken uit.
In een fl es limonadesiroop zit 0,75 liter. 
Hoeveel milkshakes kun je maken uit een fl es 
limonadesiroop?

EXAMENoPDRAChT

Onkruid bestrijden Meneer Prins heeft een tuin van 500 m2. 
Een zak onkruidweg concentraat kost 
€ 12,50. Hoeveel geld is meneer Prins kwijt 
aan dit bestrijdingsmiddel? Bedenk dat je 
alleen volle zakken kunt kopen.Onkruidweg

concentraat

100 mL

Goed 
voor 
170 m2

Recept voor 40 oliebollen

500 gram bloem
120 gram rozijnen
5 gram gist
3 dL melk

Recept voor 4 milkshakes

– 0,3 liter limonadesiroop– 0,3 liter limonadesiroop
– 1,5 liter melk

3F

3 : 200 × 450 = 6,75 min, dus om 10:26:45 klaar

2400 L in 180 min = 100 L in 7,5 min = 1000 L in 75 min, dus 1:15 uur

50 gr voor 4, dus 4 × 7 = 28 oliebollen

84 gr rozijnen, 3,5 gr gist, 2,1 dL melk

0,75 : 0,3 × 4 = 10 milkshakes

500 : 170 ≈ 3            3 × 12,50 = € 37,50
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4.4   vERGELIJKEN MET 
vERhoUDINGsTAbELLEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online.

Je leert prijzen of hoeveelheden te vergelijken.

Vergelijken van prijzen of hoeveelheden
Wanneer je prijzen of hoeveelheden wilt vergelijken, kun je 
verhoudingstabellen gebruiken. Je rekent de prijzen of de hoeveelheden 
dan 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 goedkoper 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.
Een stuk kaas van 200 gram kost op de
markt € 1,75. In de supermarkt betaal je voor 
250 gram kaas € 2,15.
Waar is de kaas het goedkoopst?

 2 Reken uit.
Een pot worteltjes van 680 gram kost € 0,75. 
Een blik worteltjes van 400 gram kost € 0,45.
Welke verpakking is het voordeligst?

 3 Reken uit.
Wie van de voetballers scoorde per wedstrijd 
het beste? Schrijf je berekeningen op.

 4 Schrijf je berekening op.
Demi wil ski’s huren voor 10 dagen. 
Ze vergelijkt de aanbiedingen bij twee 
verschillende pistes. Laat met een berekening 
zien welke piste voor Demi het voordeligst is.

 5 Reken uit.
Marjon loopt 3 km in 13 minuten. Laura loopt 10 km in 42 minuten.
Laat met een berekening zien wie van de twee het snelst liep.

 6 Reken uit.
In de supermarkt kost 200 gram ham € 2,35. Bij de slager kost 125 gram ham 
€ 1,50. Waar kun je de meeste ham kopen voor 10 euro?

… … …

… …

… … …

… …

Uit het clubblad:
Job scoorde in de laatste15 wedstrijden 
18 doelpunten, Thijs schoot in 
12 wedstrijden 14 keer raak en Fred 
maakte 20 doelpunten in 18 wedstrijden.

De supermarkt is het goedkoopste

De pot is het voordeligst

Job: 18 : 15 = 1,2            Thijs: 14 : 12 = 1,17

Fred: 20 : 18 = 1,11 dus Job de beste

99 : 5 = 19,80; 42,50 : 2 = 21,25, dus ‘die Berge’

Marjon: 13 : 3 = 4,3 min over 1 km         Laura: 42 : 10 = 4,2 min over 1 km         dus Laura

supermarkt: 200 : 2.35 = 85 gr/€            slager: 125 : 1,50 = 83 gr/€            dus supermarkt

gewicht (gr)

gewicht (gr)

gewicht (gr)

gewicht (gr)

prijs (€)

prijs (€)

prijs (€)

prijs (€)

1,75

0,75

2,15

0,45

0,4375

0,044

0,43

0,045

200

680

250

400

50

40

50

40
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 7 Reken uit.
Op de markt kosten 5 kg aardappelen € 2,85. Je hebt 1,5 kg aardappelen nodig. 
Je betaalt met € 10,-.
Hoeveel krijg je terug als je contant betaalt?

 8 Reken uit.
Bij welk winkelcentrum is de huur per m2 op 
jaarbasis het voordeligst? 
Schrijf je berekening op.

 9 Reken uit.
Bij welke supermarkt zijn de gehaktballen het 
voordeligst?
Schrijf je berekening op.

 10 Reken uit.
Sophie wil zoveel mogelijk tulpen kopen voor 
25 euro.
Hoeveel tulpen kan ze kopen? Bedenk dat je 
geen losse tulpen kunt kopen.

 11 Reken uit.
Janek en Mikolaj werken bij een tulpenkwekerij. Ze moeten elke dag bollen 
planten. Janek kan per achturige werkdag 7000 bollen planten. Mikolaj plant 
in drie uur 2650 bollen.
Laat met een berekening zien wie de meeste tulpenbollen per achturige 
werkdag plant.

TE HUUR
Ca. 425 m2

winkelruimte
op unieke

locatie
€ 525,- per maand

TE HUUR

Winkelruimte
490 euro

4 weken

ca 425 m2

SuperGumbo
30 gehaktballen
voor € 4,35 SuperDeling

35 gehaktballen
voor € 5,40

2,85 : 5 × 1,5 = € 0,86            10 – 0,86 = € 9,14

links: 525 × 12 = € 6300,-            rechts: 52 : 4 = 13

SuperDeling: 5,40 : 35 ≈ 0,154

490 × 13 = € 6370,-            dus links

SuperGumbo: 4,35 : 30 = 0,145 goedkoopste

4 × 25 = 100 (4 × 25 voor € 5,95 = € 23,80)

8 × 10 = 80 (8 × 10 voor € 2,99 = € 23,92)

Sophie kan dus 100 tulpen kopen.

7000 : 8 = 875 bollen/pu            2650 : 3 = 883 bollen/pu            dus Mikolaj 
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 12 Reken uit.
Tim gaat een week naar Engeland en huurt daar 
een auto. Tim schat dat hij ongeveer 580 km 
(1,6 km is ongeveer 1 mile) gaat rijden. 
Laat met een berekening zien welke auto het 
voordeligst is om te huren.

 13 Reken uit.
Joost heeft 5 m3 grind nodig voor zijn tuin.
Hij wil ongeveer 300 euro betalen. 
Welke grindsoort kiest hij?

EXAMENoPDRAChT

Geboortecijfer In welk land zijn, in verhouding tot het
aantal inwoners, de meeste baby’s geboren?

Aantal inwoners 2011

Duitsland
Ierland
Nederland
Frankrijk
Italië
Spanje

× 1000
81 472
4 671

16 847
65 312
61 017
46 755

Aantal geboren baby’s 2011

Duitsland
Ierland
Nederland
Frankrijk
Italië

651 776
74 736

168 470
783 744
549 153

RENT A CAR
3 days £ 100,-
7 days £ 199,-

3 days £   75,-
7 days £ 135,-

car runs on petrol

car runs on diesel

diesel

petrol

£ 1,459 per litre
the car runs 1 on 10 miles

£ 1,389 per litre
the car runs 1 on 8 miles

Grind en split
Prijslijst incl.
19% BTW
Wit grind
Basalt
Ardenner split
Basaltine

Gewicht per m³

 1600 kg
 1800 kg
 1250 kg
 1500 kg

Losgestort
Prijs per
1000 kg
 € 48,00
 € 55,00
 € 28,50
 € 39,00

Overzicht te leveren

3F

580 : 1,6 = 362,5 miles, diesel: (1,459 × 36,35 =)

52,89 + 135 = £ 187,89  petrol: (1,389 × 45,3 =)

62,92 + 199 = £ 261,92  dus diesel

Basaltine: 39 × (1500 × 5 : 1000) = € 292,50

1 baby per (81 472 : 651,776 =) 125 inw. 

1 baby per (16 847 : 168,470 =) 100 inw.

1 baby per (61 017 : 549,153 =) 111,1 inw.

1 baby per (4671 : 74,736 =) 62,5 inw.

1 baby per (65 312 : 783,744 =) 83,3 inw.

dus Ierland
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4.5  vERhoUDINGEN EN sChAAL

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 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.
Hoe lang 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 in cm
werkelijkheid in cm

× 12 000
1

12 000
6

72 000

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

A B

DoEL

UITLEG

vooRbEELD

vooRbEELD
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 1 Reken uit.
Van de foto hiernaast wordt een vergroting 
gemaakt. De lengte en de breedte worden vijf 
keer zo lang. Bereken de lengte en de breedte 
van de vergroting.

 2 Reken uit.
Het schilderij hiernaast is in werkelijkheid 
15 keer zo groot.
Bereken de lengte en de breedte van het 
schilderij in werkelijkheid.

 3 Welke schaal hoort bij welke kaart?

 4 Reken uit.
Dit basketbalveld is getekend op schaal 1 : 400.
a Meet de lengte van het veld op de tekening 

en bereken de werkelijke lengte van het veld 
in cm.

b Bereken de werkelijke breedte van het veld 
in cm.

 5 Reken uit.
Deze trein is getekend op schaal 1 : 1500.
Hoe lang is de trein in het echt?

Soort kaart Schaal van de kaart
1 Wandelkaart A. 1 : 100 000
2 Fietskaart B. 1 : 300 000
3 Wereldkaart C. 1 : 50
4 Autokaart D. 1 : 10 000 000
5 Tuinplattegrond E. 1 : 25 000

tekening (cm)

werkelijkheid (cm)

(5,4 × 5 =) 27 cm bij (4 × 5 =) 20 cm

(3,6 × 15 =) 54 cm bij 54 cm

1 – E, 2 – A, 3 – D, 4 – B, 5 – C

7 × 400 = 2800 cm

3,8 × 400 = 1520 cm

9750 cm = 97,5 m

1

1500

6,5

9750

© Noordhoff Uitgevers bv 115

4  vERhoUDINGEN



116

 6 Vul in.

tekening in cm schaal werkelijkheid in cm werkelijkheid in m

 3 1 : 5 000

 7,4 1 : 10 000

 3,25 1 : 200 000

12,75 1 : 100

 5 1 : 400 000

 7 Reken uit.
Op de bouwdoos van een modelauto staat 
schaal 1 : 35.
De lengte van de modelauto is 15 cm.
Hoe lang is de auto in werkelijkheid?

 8 Reken uit.
a Meet de lengte van de fi ets in cm.

b Hoe lang is de fi ets in werkelijkheid?

 9 Reken uit.
Deze tekening van de Londen Eye is op schaal 
1 : 3000. Bereken de hoogte van de 
Londen Eye in meter.

tekening in cm

werkelijkheid in cm

 10 Reken uit.
a Hoe lang is de Richterslaan van rotonde 

naar rotonde op de kaart?

b Hoe lang is de Richterslaan in 
werkelijkheid?

model in cm 1

werkelijkheid in cm 35

schaal 1 : 30

schaal 1 : 12 000schaal 1 : 12 000

Richterslaan

3 × 5000 = 15 000 

7,4 × 10 000 = 74 000

3,25 × 200 000 = 650 000

12,75 × 100 = 1275

5 × 400 000 = 2 000 000

150

740

6500

12,75

20 000

15

525

525 cm = 5,25 cm

4,4 cm

4,4 × 30 = 132 cm

1

3000

3,5

10 500

5,3 cm

10 500 cm = 105 meter

5,3 × 12 000 = 63 600 cm = 636 m
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 11 Reken uit.
Hiernaast staat de plattegrond van een schuur.
De plattegrond is op schaal 1 : 200.
a Meet de lengte van de stal op in cm.

b Bereken de lengte van de stal in cm.

c Bereken de breedte van de stal in cm.

 12 Leg uit.
Je hebt een vel papier van 40 cm bij 30 cm. Je wilt een zo groot mogelijk deel 
van Nederland op dat papier tekenen. Op welke schaal kun je dan het beste 
tekenen: op schaal 1 : 400 000 of op schaal 1 : 4000?
Leg je antwoord uit.

 13 Reken uit.
Op een stadskaart die getekend is op 1 : 10 000 is de lengte van de 
Oosterstraat 5 cm.
Op een andere kaart is de lengte van dezelfde straat 10 cm. 
Op welke schaal is deze kaart getekend? Kies het goede antwoord.

A 1 : 5000 B 1 : 20 000 C 1 : 1000

EXAMENoPDRAChT

Een hardloopwedstrijd Bij het pinksterfestijn in Hulhuizen wordt 
jaarlijks een hardloopwedstrijd gehouden.
De deelnemers lopen 10 ronden.
Hoeveel km moet een deelnemer lopen?

Munnikhofstraat

’t H
of

M
ol

en
st

ra
at

schaal 1 : 10 000

hal

werkplaats

stal

opslag / stalling

3F

3,2 cm

3,2 × 200 = 640 cm

2,5 × 200 = 500 cm

de grootste schaal geeft het grootste deel dus 1 : 400 000

13 cm × 10 000 = 130 000 cm

1,3 km × 10 = 13 km
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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 Reken uit.
Een akkerbouwer heeft een bemestingsadvies 
gekregen om zijn land te bemesten.
Hoeveel moet hij van beide meststoffen 
aanschaffen om 12 hectare maximaal te 
bemesten?

 2 Reken uit.
De scooter van Daan heeft een mengsmering van olie en benzine in de 
verhouding 1 : 50 nodig. De tank heeft een inhoud van 6000 mL.
Hoeveel mL olie zit er in een volle tank? Rond af op één decimaal.

 3 Reken uit.
Yasar heeft groene verf nodig om de schutting 
naast zijn huis te verven. Hij mengt gele verf, 
blauwe verf en witte verf in de verhouding 
3 : 2 : 1. Hij heeft in totaal 12 liter groene verf 
nodig. Hoeveel gaat de verf kosten? Zoek de 
goedkoopste oplossing.

 4 Lees het krantenartikel.
Hoeveel mensen werden gecontroleerd?

DoEL

Bemestingsadvies

Per hectare bouwland
bemesten met stikstof
en fosfaat in de
verhouding 8 : 5.
Per hectare niet meer
dan 260 kg.

Verf
in blikken van

geel
blauw
rood
wit

0,75 liter
16,26
17,50
16,50
15,00

1 liter
20,65
21,85
19,95
18,00

2,5 liter
47,50
52,25
49,50
42,00

Eén op de tien rijdt te hard in Voorst
Woensdag zijn bij een snelheidscontrole 
acht hardrijders op de bon geslingerd.
De hoogst gemeten snelheid was 
104 km/uur.

260 × 12 = 3120; 8 + 5 = 13; 3120 : 13 = 240

8 × 240 = 1920 kg stikstof; 5 × 240 =1200 kg fosfaat

6000 : 51 = 117,6 mL olie

6 L geel (2 × 47,50 + 20,65); 4 L blauw (52,25 + 

2 × 17,50); 2 L wit (2 × 18) is € 238,90

1 op de 10 = 8 op de 80 dus 80 mensen
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 5 Reken uit.
Je maakt een kaasfondue voor 5 personen. 
Bij de kaaswinkel betaal je 20 euro contant.
Hoeveel krijg je terug?

 6 Reken uit.
Bij voetbalclub Longa’30 wordt bijgehouden hoeveel doelpunten iedereen 
maakt. Robert scoorde in 14 wedstrijden 10 keer en Anouk maakte in 
20 wedstrijden 16 doelpunten.
Hoeveel doelpunten moet Robert in de volgende wedstrijd scoren om het 
zelfde doelgemiddelde te krijgen als Anouk nu heeft?

 7 Reken uit.
In een bedrijf werken 270 mensen. 1 op de 3 werknemers is een man.
3 op de 5 mannen draagt een bril. Hoeveel mannen in het bedrijf dragen een bril?

 8 Reken uit.
In een kookboek staat een recept voor 
macaroni. Ilse heeft nog 200 gram gehakt in de 
koelkast. Ze wil hetzelfde recept maken voor 
8 personen.
Hoeveel moet ze van elk ingrediënt kopen in de 
winkel?

Ingrediënten kaasfondue
5 personen
– 150 gram Zwitserse Gruyère
– 150 gram Zwitserse Emmentaler
– 200 gram Appenzeller
– 100 gram Bleu d’Auvergne
– 125 gram Tilsitter 45+
– 2 à 3 tenen knoflook
– peper en zout

Prijslijst
Prijs in euro’s per 500 gram kaas

Zwitserse Gruyère
Zwitserse Emmentaler
Appenzeller
Bleu d’Auvergne
Tilsitter 45+

€ 4,45
€ 4,25
€ 4,95
€ 3,50
€ 8,50

Recept macaroni
3 personen
Benodigdheden:
120 gram uisnippers
300 gram gehakt
150 gram gezeefde tomaten
120 gram champignons
240 gram paprika
180 gram prei
180 gram courgettestukjes
6 eetlepels macaronikruiden

(4,45 : 500 × 150) + (4,25 : 500 × 150) +

(4,95 : 500 × 200) + (3,50 : 500 × 100) +

(8,50 : 500 × 125) = € 7,42

20 – 7,42 = € 12,58

16 : 20 × 15 = 12 dus 2 keer scoren

270 : 3 = 90 mannen; 90 : 5 × 3 = 54 brildragende mannen.

alles × 8
3  

geeft 320 gr ui; 800 – 200 = 600 gr 

gehakt; 400 gr tomaat; 320 gr champignon;

640 gr paprika; 480 gr prei; 480 gr courgett e;

16 eetl. macaronikruiden
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 9 Bereken.
Een bollenkweker verkoopt twee soorten 
pakketten bloembollen aan de detailhandel.
Elk pakket bevat 48 bloembollen.
a Wat is de prijs van pakket A?

b Wat is de prijs van pakket B?

 10 Reken uit.
Hoeveel euro is de prijs per kg lager dan 
normaal?

 11 Reken uit.
Hoeveel kilowattuur energie gebruikt een gezin 
per jaar volgens het krantenartikel?

Bloembollenprijs
prijs per bol

narcis enkel
narcis dubbel
tulp rood
tulp geel
tulp paars
tulp wit
krokus geel
krokus paars
sneeuwklokjes

pakketsamenstelling
pakket A:
narcis enkel: tulp geel: krokus gee1
1 : 2 : 3
pakket B:
tulp paars: krokus paars: sneeuwklokjes
2 : 3 : 3

0,03
0,05
0,04
0,04
0,05
0,06
0,02
0,02
0,02

Vet potvis wordt groene stroom
Van het vet van de potvis die woensdag 
op het strand van de Belgische kust is 
aangespoeld, wordt groene stroom 
gemaakt. De walvis van naar schatting 
25 000 kg bestaat voor de helft uit 
vetten. Het vet wordt verwerkt tot 
biomassa en daarna verbrand in een 
biocentrale in Oostende. Met elke kg vet 
wordt 4 kilowatt-uur energie geleverd. 
Genoeg voor het jaarverbruik van 
14 gezinnen.

48 : 6 = 8; narcis 8 × 0,03 = 0,24;

tulp 16 × 0,04 = 0,64; krokus 24 × 0,02 =

0,48 dus € 1,36

48 : 8 = 6; tulp 12 × 0,05 = 0,60; krokus 

18 × 0,02 = 0,36; sneeuwklokje 18 × 0,02 =

0,36 dus € 1,32

2,13 : 284 × 1000 = € 7,50 

10 – 7,50 = € 2,50 goedkoper per kg

25 000 : 2 = 12 500 kg vet

12 500 × 4 = 50 000 kWh

50 000 : 14 = 3571 kWh
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 12 Reken uit.
Een bakje gekleurde pinda’s weegt 175 gram. 
Je wilt graag 700 gram gekleurde pinda’s. 
Je betaalt gepast met zo min mogelijk 
muntstukken.
Wat geef je aan de verkoper?

 13 Reken uit.
Een foto van 10 cm breed en 15 cm lang wordt vergroot. 
De breedte van de foto wordt 24 cm.
Welke lengte hoort hierbij?

 14 Reken uit.
Daan, Jesper en Nordin kopen samen een auto van € 2.700,-. Ieder betaalt een 
deel in de verhouding Daan : Jesper : Nordin als 2 : 3 : 4.
Na 2 jaar verkopen ze de auto voor € 1.575,-. Ze verdelen weer in de verhouding 
Daan : Jesper : Nordin als 2 : 3 : 4. Hoeveel verlies heeft elke student?

 15 Reken uit.
Max timmert een schutting.
Hij heeft 24 planken van 1 meter nodig en 
10 planken van 3 meter.
Voor het bevestigen rekent hij voor elke plank 
6 schroeven.
100 schroeven wegen ongeveer 125 gram.
Hij vergelijkt drie bouwmarkten met elkaar.
Waar kan hij het goedkoopst zijn inkopen doen?

 16 Reken uit.
Een infuus van 300 mL is in 5 uur helemaal 
leeg. Om 15:12 zit er nog 100 mL in.
Wanneer moet de zak vervangen worden?

schroeven per

planken los 3,05 m

planken 3,05 m

Bouwmarkt
A

100 g
2,25

11,45

3 stuks
25,50

B
100 g
1,95

11,25

2 stuks
19,50

C
150 g
3,30

10,95

3 stuks
26,25

2,35 : 175 × 700 = € 9,40

4 × € 2,- + 1 × € 1,- + 2 × € 0,20 

24 : 10 × 15 = 36 cm

(2700 – 1575 =) 1125 : 9 = 125 dus de verhouding  250 : 375 : 500

24 : 3 + 10 = 18 planken en 204 schroeven (255 gr)

A € 158,74            B € 180,47            C € 163,11

dus A

300 : 3 = 100 min/100 mL            dus 16:52 uur
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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.
Nicole rijgt een ketting met witte, rode en blauwe kralen. Na 3 witte kralen 
rijgt ze 5 rode en daarna 3 blauwe. Ze rijgt een ketting met 48 witte kralen.
Hoeveel rode en blauwe kralen heeft ze nodig?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.1.

 2 Reken uit.
Verbind door een lijn de gelijke verhoudingen met elkaar.
A 1 : 3 D 2 staat tot 6
B 2 : 5 E 12 op de 36
C 4 : 12 F 40 : 100

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.1.

 3 Reken uit.
a Hoeveel van elk ingrediënt is nodig als je 

het recept voor 4 personen gaat maken?

personen

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.2.

 4 Controleer de tabellen.
Welke tabel is geen verhoudingstabel?
Licht je antwoord toe.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.2.

DoEL

Recept vlaflip
5 personen

- 0,5 liter vanillevla
- 0,4 liter yoghurt
- 10 mL siroop
- 15 stukjes mandarijn

aantal uur
bedrag in €

2
1,80

12
10,80

4
3,60

aantal uur
bedrag in €

2
3,00

12
24,00

8
12,00

A

B

3 : 5 : 3 is gelijk aan 48 : 80 : 48, dus 80 rode en 48 blauwe kralen 

5

0,5vanille vla

yoghurt

siroop

manderijn

0,4

10

15

0,1

0,08

2

3

0,4

0,32

8

12

1 4

B is geen verhoudingstabel

2 × 6 = 12  maar 3 × 6 = 18 niet 24 
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 5 Bereken.
Wat kost 325 gram ongezouten cashewnoten?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.3.

 6 Reken uit.
Bij boer Jansen kosten 2,5 kg appels € 1,55 en bij boer Kempkes kosten 1,5 kg 
appels € 0,98. Bij de supermarkt kun je 4 appels (0,75 kg) kopen voor € 0,55. 
Waar zijn de appels het goedkoopst? Geef een berekening.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.4.

 7 Vul in.

tekening in cm schaal werkelijkheid in cm werkelijkheid in m

4 1 : 20 000

6 1 : 5 000

2,4 1: 500

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.5.

 8 Reken uit.
Een stadskaart is getekend op schaal 1 : 5000.
Op de kaart is de afstand tussen het station en de sporthal 5 cm.
Hoeveel meter is deze afstand in werkelijkheid?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.5.

 9 Bereken.
Justin wil een zilveren bedelarmband voor zijn 
vriendin kopen. Hij heeft € 275,-.
Hij wil graag zoveel mogelijk gekleurde en 
zilveren bedels kopen in de verhouding 1 : 3.
a Hoeveel euro houdt hij over?

b Hoeveel is hij duurder uit als hij een gouden 
armband koopt en gekleurde en gouden 
bedels in de verhouding 1 : 3?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.6.

Bedelarmbanden

Armbanden
Zilver
Goud

Bedels
Zilver
Goud
Kleur
Hout

Prijs
per stuk

45,-
75,-

27,50
39,95
31,25
24,50

Pandora

3,45 : 250 × 325 = € 4,49

1,55 : 2,5 = 0,62; 0,98 : 1,5 = 0,65; 0,55 : 0,75 = 0,73 dus bij boer Jansen

4 × 20 000 = 80 000

6 × 5 000 = 30 000

2,4 × 500 = 1200

800

300

12

5 × 5000 = 25 000 cm = 250 meter

2 gekleurd, 6 zilver en armband, € 2,50 over

377,20 – 272,50 = € 104,70 duurder
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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 Bereken.
Nienke koopt rode en witte tulpenbollen. Op elke meter kan ze drie witte en 
twee rode bollen planten. Ze koopt 15 witte tulpenbollen. Hoeveel rode 
tulpenbollen moet ze kopen?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.1.

 2 Reken uit.
Welke verhoudingen zijn gelijk? Noteer elk paar dat bij elkaar hoort.
A 1 liter op 18 km D 1 : 2
B een half blik soep op 1 blik water E 1 : 3
C 5 : 15 F 1 : 18

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.1.

 3 Reken uit.
Hutspot wordt gemaakt van aardappelen, 
winterpeen en uien in de verhouding 3 : 2 : 2.
Je hebt nog 600 gram aardappels.
Hoeveel winterpeen en uien heb je dan nodig?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.2.

 4 Controleer.
Welke tabel is geen verhoudingstabel?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.2.

 5 Reken uit.
Hoeveel kost 625 gram belegen kaas?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.3.

DoEL

aardappelen

winterpeen

uien

aantal uur
bedrag in €

3
5,50

12
21,00

6
11,00

aantal uur
bedrag in €

2,5
1,25

12
6,00

4,5
2,25

A

B

 belegen kaas

€ 6,30   500 gram

15 : 3 × 2 = 10 rode tulpenbollen 

A – F, B – D en C – E 

400 gr winterpeen en 400 gr ui

3

2

2

600

400

400

A is geen verhoudingstabel

6 × 2 = 12, 11 × 2 = 22 niet 21

6,30 : 500 × 625 = € 7,88
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 6 Reken uit.
350 gram drop kost € 2,35. 
Wat kost 200 gram drop?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.3.

 7 Reken uit.
De auto van Fleur rijdt 1 op 12 en heeft een benzinetank van 50 liter. De auto 
van Elma rijdt 1 op 11 en heeft een tank van 55 liter. Welke auto rijdt het verst 
op een volle tank?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.4.

 8 Bereken.

tekening in cm schaal werkelijkheid in cm werkelijkheid in m

5 1 : 5 000

3 1 : 12 000

6,45 1 : 100

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.5.

 9 Reken uit.
Bereken de lengte van de Afsluitdijk in 
werkelijkheid in km.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.5.

 10 Reken uit.
Floris en Janek hebben samen 315 euro 
verdiend. Floris heeft 4 uur gewerkt en Janek 
5 uur. Ze verdelen hun loon in de verhouding 
4 : 5. Ze kopen samen de kampeeruitrusting die 
op het lijstje hiernaast staat en betalen elk de 
helft. Wat houdt ieder over?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 4.6.

schaal 1 : 1 100 000

TEXEL

Den Helder

Den Burg

Den Oever

Makkum
Sneek

Woudsend

Sloten
Koudum

Stavoren
Wieringermeer

Bolsward

Hippolytus-
hoef

Kampeerspullen

tent
2 luchtbedden
2 slaapzakken
kookspullen

€ 79,-
€ 36,-
€ 50,-
€ 87,-

€ 1,34 

12 × 50 = 600 km en 11 × 55 = 605 km dus Elma

5 × 5000 = 25 000

gewicht (gr) 350 50 200

prijs (€) 2,35 0,34 1,34

3 × 12 000 = 36 000

6,45 × 100 = 645 6,45

360

250

3 × 1 100 000 = 3 300 000 cm = 33 km

verhouding 140 : 175  € 126 pp betalen

Floris houdt 14 euro over en Janek 49 euro
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