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10.1  pLATTEGRoNDEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert een plattegrond lezen.

Plattegronden
Een plattegrond is een soort bovenaanzicht. Er worden plattegronden 
gemaakt van steden, woningen, pretparken enz. Plattegronden zijn 
meestal op schaal getekend. Je kunt op plattegronden afstanden en 
afmetingen afl ezen of berekenen. 

280

280

Op de plattegrond van het pretpark kun 
je de plaats van de attracties vinden.

Op de plattegrond van de 
badkamer kun je de maten 
afl ezen. 

Plattegrond lezen
Op een plattegrond staat vaak een kompasroos om het noorden aan te 
geven. Om een plaats te bepalen is een plattegrond soms verdeeld in 
vakken of zijn coördinaten aangebracht.

Beschrijf de route vanaf de pijl bij de Veerweg
naar de Zonnebloemstraat.

Loop de Veerweg in zuidelijke richting uit tot 
aan de Burg. Keizerweg.
Steek de Burg. Keizerweg over en ga rechtdoor.
Ga de eerste straat linksaf in.
Neem daarna de derde straat rechtsaf. 
Dat is de Zonnebloemstraat.

Keijzerweg

Ve
er
we

g

Ve
er
we

g
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ed
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str
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W Dree

Burg

Burg

Vijverpark

Vondelpark

1

2

3

B C D

Vondellaan
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O

Z

W

NO

ZOZW

NW

DoEL

UITLEG

vooRBEELD

UITLEG

vooRBEELD
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 1 Beantwoord de vragen.
Deze plattegrond van een dierentuin is op 
schaal 1 : 5000.
a Bereken de werkelijke afmetingen van 
 deze dierentuin.

 lengte  

 breedte  

b Welke dieren bevinden zich ten zuidoosten 
 van de apen?

c In welke richting moet je lopen om 
 van de olifanten bij de leeuwen te komen?

 2 Bepaal de route en de afstand.
 Deze stadskaart is getekend op 
 schaal 1 : 10 000. Je staat op de hoek van de 
 Paulus Potterstraat – Honthorststraat. 

Een automobilist vraagt je de weg naar de 
 Palestrinastraat.
a Beschrijf de route.

b Hoeveel meter is de afstand ongeveer? 
Rond af op 100 meter nauwkeurig.

 3 Reken uit.
Hiernaast staat de plattegrond van Streefkerk.
De schaal van de kaart is 1 : 8000.
a Bereken de lengte van de Bosstraat in 

meters.

b Bereken de afstand tussen de bushaltes aan 
de Dorpsstraat in meters.

c Henk woont op de hoek Graaf Florisstraat – 
Kostverloren. Bereken de afstand naar de 
dichtstbijzijnde bushalte in meters.

Paulus Potterstraat

Van Baerlestraat

De Lairessestr
aat
Palestrinastraat

Honthorststraat 

Jan Wille
m Brouwerstraat

N

O

Z

W

NO

ZOZW

NW

Kostverloren

Graaf Florisstraat

Bosstraat

Dorpsstraat

Dorpsstraat

straat
Toren

7 × 5 000 = 35 000 cm = 350 m

4,5 × 5000 = 22 500 cm = 225 m

De giraffes

In noordelijke richting 

6 × 10 000 = 60 000 cm = 600 meter

2 × 8 000 = 16 000 cm = 160 meter

6 × 8 000 = 48 000 cm = 480 meter

4 × 8 000 = 32 000 cm = 320 meter

Je loopt in westelijke richting, kruising over-

steken, 1e links, 1e rechts, 1e links, 1e rechts
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 4 Schrijf de aanduidingen van de velden op. 
a Op welke velden staan witte pionnen?

b Een toren mag horizontaal en verticaal over 
het gehele bord verplaatst worden maar niet 
over stukken heen springen. Er staat een 
zwarte toren op veld a8. Naar welke velden 
kan deze toren?

 5 Schrijf de aanduidingen van de stoelen op.
De stoelen in een vliegtuig worden in een vloerplan met een letter en een cijfer 
aangegeven. De uitgangen worden aangegeven met ̂ .

5 6 7 8 12 14 20 21 22 4023

vleugel

A
C

D
E

F

G
I

A
B

D
E

F

G
H

I

C

D
E

F

A
B

C

G
H

I

co
ck

pi
t

a Hoeveel stoelen heeft rij 12?  

b Schrijf de aanduiding op van de twee stoelen naast 14B.  

c Geef de aanduiding van de stoelen met de rode stippen.  

d Vanaf welke rij zitten de passagiers achter de vleugel?  

e Thijs en zijn vader zitten naast elkaar. Op welke stoelen kunnen ze zitten?
 A 8D en 8F C 36G en 36I
 B 24A en 23A D 5A en 5C

f Op welke stoel zit je het dichtst bij een uitgang?
 Omcirkel je antwoord.
 A 8A C 30E
 B 16C D 40D

g De breedte van de passagiersruimte is ongeveer 5 meter.
  Hoe lang is de passagiersruimte ongeveer? Laat zien hoe je aan je antwoord 

gekomen bent.

8
7
6
5
4
3
2
1

fedcba g h

a2, b3, d4, f2, g2, h2

naar b8, c8 en d8

9 stoelen

14A en 14C

32G, 32H en 32I

vanaf rij 29

2,5 cm is ongeveer 5 meter   13 cm is ongeveer 26 meter
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 6 Zoek de plaatsen op de kaart.
Elke plaats op aarde kun je aangeven met coördinaten. 
Nederland ligt op 51° noorderbreedte en 5° oosterlengte (N 51°, O 5°)
 

90˚

90˚

60˚

30˚

0˚

30˚

60˚

15˚

45˚

75˚

15˚

45˚

75˚

Evenaar

0˚ 30˚ 60˚ 90˚ 120˚150˚180˚180˚ 150˚ 120˚ 90˚ 60˚ 30˚

Noorderbreedte

Zuiderbreedte

0 meridiaan
OosterlengteWesterlengte

P
Q

a Welke coördinaten horen bij plaats P?
 A N 30°, O 120°   C N 120°, W 60°
 B N 60°, W 60°   D N 60°, W 120°

b Schrijf de coördinaten van plaats Q op.  

c De kapitein van een schip geeft de coördinaten door van de plaats waar hij 
is: Z 30°, O 90°. Teken deze plaats in het kaartje.

d Hieronder staan de coördinaten van een aantal plaatsen. 
 A N 300, O 400   C Z 350, W 1200

 B Z 200, O 100   D N 150, W 1700

 Noteer de letters van de plaatsen op volgorde van noord naar zuid. 

EXAMENopDRAChT

Fotograaf Op de hoek van een gebouw staan twee 
straatnamen. Bij welk punt op de kaart 
stond de fotograaf? 

 

Blaak

Keizerstraat

Posthoornstraat

B
A

D C

3F

N 45º, O 90º

A, D, B, C

C
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10.2  REKENEN MET sChAAL EN 
sChAALLIJN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert de schaal bij een vergroting en verkleining berekenen.

Rekenen met schaal.
Een tekening op schaal 1 : 50 is een verkleinde weergave van de 
werkelijkheid. Alle maten zijn in werkelijkheid 50 keer zo groot. 
Bij het rekenen met schaal, reken je altijd met dezelfde eenheden
Schaal 1 : 100 betekent 1 cm in de tekening is 100 cm in werkelijkheid. 
Maar ook 1 mm is 100 mm in werkelijkheid.

Deze auto is op schaal getekend.
De werkelijke maten staan erbij. 
Op welke schaal is de auto 
getekend?

De auto is in de tekening 44 mm lang. 
In werkelijkheid is de auto 4400 mm.
1 mm stelt dus 4400 : 44 = 100 mm voor.

De schaal is 1 : 100.

1375 mm

4400 mm

tekening in mm
werkelijkheid in mm

44
4400

1
100

: 100

Schaallijn
Op sommige kaarten staat een schaallijn om de schaal aan te geven. 
Met behulp van de schaallijn kun je de afstanden bepalen. Je kunt 
daarbij een verhoudingstabel gebruiken.

Bereken de werkelijke maten van het voetbalveld.

tekening in cm
werkelijkheid in m

1
20

3,5
70

× 205
100

De schaallijn van 1 cm stelt een werkelijke afstand 
van 20 meter voor. 
In de tekening meet je een lengte van 5 cm en een 
breedte van 3,5 cm.
De werkelijke maten zijn dus: 
lengte is 5 × 20 = 100 meter en breedte is 
3,5 × 20 = 70 meter.

lengte

br
ee

dt
e

0 10 20 m

DoEL

UITLEG

vooRBEELD

UITLEG

vooRBEELD
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 1 Reken uit.
Deze plattegrond van een gebouw is op schaal 
getekend.
a Meet de lengte van het gebouw in de 

tekening in cm.

b De lengte van het gebouw is in 
werkelijkheid 14 meter. Hoeveel cm is dat?

c Op welke schaal is getekend? 

afbeelding in cm

werkelijkheid in cm

 2 Schrijf op welke schaal gebruikt is. 
Kies uit: 1 : 3, 1 : 125 en 1 : 200.

a    b   c  

 3 Reken uit.
De werkelijke diameter van de heteluchtballon 
is 8,5 meter.
a Hoeveel cm is de werkelijke diameter van 

de  heteluchtballon? 

b Op welke schaal is de luchtballon afgebeeld?

 4 Reken uit en teken.
Het parkeerbord hieronder is op schaal 
1 : 20 getekend. Teken hiernaast het bord op 
schaal 1 : 10.

Begane grond

diameter

7 cm

1400 cm

1: 200

1: 125

850 cm

2,5 : 850 dus 1: 340

1:200 1: 3

7

1400

1

200
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 5 Vul de tabel in.

tekening

5 cm

2 cm

 cm

15 cm

werkelijkheid

100 cm

2 meter

75 cm

 km

schaal

1 :

1 :

1 : 50

1 : 30 000

 6 Reken uit.
Onder de kaart van Nederland staat een 
schaallijn.
a Hoeveel km is 1 cm op de kaart in 

werkelijkheid?

b Bereken de werkelijke afstand in km tussen 
Rotterdam en Deventer.

c Hoeveel km is het in werkelijkheid van 
Haarlem naar Schiphol? 

 7 Reken uit.
De rechthoekige tuin is op schaal getekend.
a Hoeveel meter is de omtrek van de tuin in 

werkelijkheid?

b Wat zijn de afmetingen van de tegels?
 A 30 × 30 cm C 50 × 50 cm
 B 40 × 40 cm D 1 × 1 meter
c Bereken de oppervlakte van het zwembad 

in m2.

Rotterdam

Dit stukje is in 
werkelijkheid 
60 kilometer

Haarlem

Utrecht

Zwolle

Deventer
Schiphol

40 km 

3,5 × 40 = 140 km

0,4 × 40 = 16 km

7 + 4,5 + 7 + 4,5 = 23 cm

23 cm = 23 meter in werkelijkheid

3 × 2 = 6 m²

20

100

4,5

1,5
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 8 Zoek de route en bereken de afstand.
De plattegrond van deze doolhof is getekend 
op schaal 1 : 500.
a Teken in de plattegrond de kortste weg van 

de ingang naar de groene stip.

b Hoeveel meter is deze afstand ongeveer?

c Hoelang doe je over deze afstand als je 
gemiddeld 0,5 km per uur loopt?

 9 Reken uit.
Deze bouwtekening is van een roeiboot. 
De roeiboot is 5,52 meter lang.
a Op welke schaal is de roeiboot getekend?

b Kan deze roeiboot onder een brug van 
 1,75 meter doorvaren?

EXAMENopDRAChT

Zolderkamer Op de plattegrond zie je een indeling van 
een zolder. Hoeveel m2 is de zolderkamer? 

 

 

 

 

Zolderkamer

Voorzolder

Bergruimte

Bergruimte
Bergruimte

0 100 cm

Bergruimte

�

3F

49 cm × 500 = 24 500 cm = 245 meter

ongeveer een half uur

0,8 × 100 = 80 cm hoog, dat past 

Afmeting zolderkamer op tekening

2,7 cm bij 3 cm. In werkelijkheid dus 
  
2,7 meter bij 3 meter.

oppervlakte is 2,7 × 3 = 8,1 m²

5,5 cm op tekening is in werkelijkheid 

5,52 meter, dus schaal 1:100
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10.3  REKENEN MET sChAAL

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert met schaal rekenen en op schaal tekenen.

Met schaal rekenen
Soms worden voorwerpen groter getekend dan ze in werkelijkheid zijn.
Ook dan teken je op schaal. Zijn alle afmetingen op de tekening 5 keer 
zo groot dan de werkelijke afmetingen dan is getekend op schaal 5 : 1.

Bij het ontwerpen van deze munt, werd 
deze vergroot getekend.
De werkelijke diameter van de munt 
is 23 mm.
Op welke schaal is deze munt getekend?

In de tekening is de diameter van de 
munt 46 mm.
Op de tekening is de diameter dus 
46 : 23 = 2 keer zo groot als in 
werkelijkheid.
De munt is getekend op schaal 2 : 1.

Deze fruitvlieg is afgebeeld op schaal 8 : 1.
Bereken de lengte van de fruitvlieg in 
werkelijkheid. 

Op de foto is de fruitvlieg 28 mm lang.
De lengte van de fruitvlieg is in werkelijkheid 
28 : 8 = 3,5 mm.

DoEL

UITLEG

vooRBEELD

vooRBEELD
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 1 Reken uit.
Het lieveheersbeestje op de foto is 10 keer 
vergroot afgebeeld.
a Op welke schaal is het lieveheersbeestje 

afgebeeld? 

b Bereken de werkelijke lengte van het 
diertje.

 2 Kies de gebruikte schaal.
De afbeeldingen hieronder zijn vergrotingen.
Op welke schaal zijn ze getekend?
Kies uit: 5 : 1, 8000 : 1 en 30 000 000 : 1
 

atoom bacterie huisvlieg

a  b  c 

 3 Reken uit. 
afbeelding in mm

werkelijkheid in mm 1

Bereken van de huisvlieg in opgave 2
de werkelijke lengte en hoogte.

werkelijke lengte  

werkelijke hoogte  

 4 Vul de tabel in.

tekening

 cm

2,5 cm

15 cm

 cm

werkelijkheid

5 cm

 cm

 mm

0,000 000 5 meter

schaal

2 : 1

100 : 1

2000 : 1

1 000 000 : 1

10 : 1

3 : 10 = 0,3 cm = 3 mm

30 000 000 : 1

8 mm

4 mm

8000 : 1 5 : 1

5

10

0,025

0,075

50

20

4

40

8
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 5 Bereken de schaal.

tekening

5 cm

2 cm

8 cm

2,5 dm

werkelijkheid

0,05 cm

0,002 cm

0,000 08 mm

0,000 001 mm

schaal

                  : 1

                  : 1

                  : 1

                  : 1

 6 Reken uit.
Een lichtmicroscoop kan tot 1500 × vergroten.
a Op welke schaal wordt de maximale vergroting weergegeven?

b Er ligt een voorwerp met een lengte van 0,002 cm onder deze microscoop. 
 De microscoop is op de maximale vergroting ingesteld. Hoeveel mm is de 

lengte van de vergroting?

 7 Vul de tabel verder in.
In de tabel staan verschillend ingestelde 
vergrotingen van een microscoop.

vergroting

10 ×

40 ×

100 ×

werkelijkheid

0,5 cm

 mm

0,045 mm

onder microscoop

 cm
 

                                   2 mm

 cm

schaal

 8  Reken uit.
Van een vogelvlo is een tekening op schaal 
gemaakt.
a Hoe hoog is de vlo op de tekening? 
 Lees de afmeting af met behulp van de 
 getekende maatlat.

b De hoogte van de vlo is in werkelijkheid 
 2,5 mm.
 Op welke schaal is de vogelvlo getekend?

3 4 cm 5 6

100

1000

10 : 1

40 : 1 0,05

100 : 1 0,45

5

1 000 000

250 000 000

1500 : 1

0,002 cm × 1500 = 3 cm = 30 mm

25 mm

10 : 1 

© Noordhoff Uitgevers bv110

METEN EN MEETKUNDE



111

 9 Reken uit.
Op de foto zie je de cellen van een ui door een 
microscoop. Bij de schaallijn staat 100 µm.
a Hoeveel cm is 100 µm? 

b Op welke schaal zijn de uicellen afgebeeld?

c Hoeveel keer zijn de uicellen vergroot?

d Hoeveel mm is de werkelijke lengte van de 
 rode cel? 

e Hoeveel mm is de lengte van een uicel met 
 een werkelijke lengte van 0,002 mm op 
 deze schaal? 

 10 Kies de goede tekening.
Van een regenworm en een ringslang zijn 
tekeningen gemaakt. Een ringslang kan wel
1,5 meter lang worden.
Welke tekening is van de ringslang?

EXAMENopDRAChT

111

Scanning Electron Microscope Een Scanning Electron Microscope kan tot 
meer dan 500 000 keer vergroten. Op de foto 
zie je een mensenhaar met een schaallijn.
Hoe groot is de werkelijke diameter van de 
haar? (1 µm = 0,000 001 m)

 

 

10 µm 

100 µm

Een micrometer (µm) is een 
miljoenste van een meter.
1 µm = 0,000 001 meter.

Schaal 2 : 1 Schaal 1 : 10

3F

100 × 0,000 1 cm = 0,01 cm

0,01 cm in werkelijkheid is op de tekening 

1 cm, de schaal is dus 100 : 1

100 maal

40 : 100 = 0,4 mm

0,002 × 100 = 0,2 mm

De tweede tekening

2,1 × 10 × 0,000 001 m = 

0,000 021meter = 0,002 1 cm = 0,021 mm
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10.4  EIGENsChAppEN vLAKKE FIGUREN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert de begrippen loodrecht en evenwijdig.
Je leert eigenschappen van vlakke fi guren zoals symmetrie.

Evenwijdig en loodrecht
Lijnen die dezelfde richting hebben en elkaar niet snijden,
zijn evenwijdig of parallel. 
Lijnen die een hoek van 900 met elkaar maken staan loodrecht op 
elkaar. In plaats van loodrecht zeg je ook wel haaks. Rechte hoeken 
worden aangegeven met een ∟.

Welke straten op deze plattegrond lopen evenwijdig?
Welke straten staan loodrecht op elkaar?

De Boomgaardstraat en de Eendrachtstraat 
lopen evenwijdig aan elkaar. Ook de Van 
Brakelstraat en de Eendrachtstraat lopen 
parallel.
De Kortenaerstraat staat loodrecht op deze 
straten. 

V
an B

rakelstraat

E
endrachtstraat

E
endrachtstraat

B
oom

gaardstraat
De Kortenaerstra

at

E
endrachtstraat

E
endrachtstra

E
endrachtstraat

E
endrachtstraat

traat

E
endrachtstraat

B
oom

gaardstraat

B
oom

gaardstraat
De Kortenaerstra

att
a

Symmetrie 
Een fi guur die je kunt dubbelvouwen zodat de beide helften netjes op 
elkaar passen heet spiegelsymmetrisch of lijnsymmetrisch. 
Een fi guur die na een draaiing over een hoek van 180° of minder weer 
op zichzelf past heet draaisymmetrisch. 

spiegellijn

sp
ie

ge
lli

jn

Deze tuin is spiegel- of lijnsymmetrisch.
Er zijn twee spiegellijnen.

Deze velg is draaisymmetrisch. 
Na draaiing over een hoek van 
3600 : 5 = 720 past de velg weer op 
zichzelf.

DoEL

UITLEG

vooRBEELD

UITLEG

vooRBEELD

© Noordhoff Uitgevers bv112

METEN EN MEETKUNDE



113

 1 Vul in.
Hiernaast zie je een deel van de plattegrond 
van Amsterdam.
a Welke straten lopen evenwijdig aan de 

Keizersgracht? 

b Staat de Nieuwe Spiegelstraat loodrecht op 
de prinsengracht? Licht je antwoord toe.

 2 Welke vormen herken je?
Het tangramspel zijn losse puzzelstukken die 
samen een vierkant vormen.
a Omcirkel de lijnstukken die evenwijdig zijn 

aan lijnstuk AH.
 1 AB 3 BH
 2 BJ 4 CG
b Omcirkel de lijnstukken die loodrecht staan 

op lijnstuk BH. 
 1 AB 3 EI 5 FI
 2 AG 4 CG 6 DG

 3 Verbind de fi guren met de namen.
a Schrijf in elke fi guur de goede letter.
 rechthoekige driehoek A
 rechthoek B
 vierkant C
 ruit D
 parallellogram  E
 vlieger  F
b Zet in de tabel onder elke fi guur een kruisje 
 als deze spiegelsymmetrisch is.
c Doe dit ook voor draaisymmetrie.

fi guur A B C D E F

spiegel

draai

Keizersgracht

Prinsengracht
Prinsengracht Nieu

we S
pie

ge
lst

raa
t

Kerkstraat  

Kerkstraat

A B

E

JIH

F

D

C

G

De Kerkstraat en de Prinsengracht

Niet loodrecht, er is geen hoek van 90º

C D

E
A

B F
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 4 Reken uit.
De afmetingen van deze tegel zijn 45 bij 45 cm.
Bereken de oppervlakte van het vierkante witte 
deel van de tegel.

 5 Reken uit.
Hiernaast staat het logo van een bedrijf. 
Het logo moet vergroot op het bedrijf 
geschilderd worden. De afmetingen van het 
grote vierkant zijn 2,4 meter bij 2,4 meter.
Hoeveel m2 moet rood geverfd worden?

 6 Reken uit.
In een woning zit een raam in de vorm van een 
vlieger. Bereken de oppervlakte van het raam 
in m2.

 7 Teken de draaihoek. 
De voorwerpen hieronder zijn draaisymmetrisch.
Teken met twee lijnen de kleinste hoek 
waarover de voorwerpen op zichzelf vallen.
 

A B C D

Een blauwe driehoek is 30 cm bij 15 cm dus 

opp = 30 × 15 : 2 = 225 cm²

wit: (45 × 45) – (4 × 225) = 1125 cm²

(0,45 × 1,2 : 2) + (0,8 × 1,2 : 2) = 0,75 m²

1 hokje is 0,4 m bij 0,4 m

wit: (8 × 0,8 × 0,4 : 2) + (4 × 0,8 × 0,8) = 3,84 m². 

rood: (2,4 × 2,4) – 3,48 = 1,92 m²
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 8 Maak de tekening af.
Van een tuin is een gedeelte getekend. De tuin heeft 
twee spiegelassen. Teken en kleur de tuin.

spiegellijn

spiegellijn 2

 9 Teken de fi guren.
Een vel papier is twee keer langs de rode 
vouwlijnen dubbelgevouwen. Zie fi guur 1. 
De zwarte vorm wordt uitgeknipt en daarna 
wordt het papier weer opengevouwen. 
In fi guur 2 zie je het resultaat.
Teken hieronder de opengevouwen vellen bij 
de fi guren A, B en C.

A B C

EXAMENopDRAChT

1 2

3F

Spiegelsymmetrische getallen Het getal 808 is zowel spiegelsymmetrisch als 
draaisymmetrisch. Wat is het eerstvolgende 
grotere getal dat spiegelsymmetrisch en 
draaisymmetrisch is?

 818

spiegellijn 2
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10.5  vERGRoTEN EN vERKLEINEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert de effecten van vergroten en verkleinen op schaal.

Vergroten en verkleinen
Bij een vergroting zijn alle afmetingen met hetzelfde getal 
vermenigvuldigd.
Bij een verkleining zijn alle afmetingen door hetzelfde getal gedeeld.

Welke foto is een vergroting of verkleining van het origineel?

  

 origineel 1 2 3

foto 1 is geen vergroting (hoogte is 2 × origineel, breedte niet).
foto 2 is een vergroting (hoogte en breedte zijn 2 × origineel).
foto 3 is geen vergroting (breedte is 2 × origineel, hoogte niet).

  

 origineel 1 2 3 origineel 1 2 3 origineel 1 2 3

Oppervlakte vergroten
De afmetingen van het blauwe vierkant 
worden met 3 vermenigvuldigd. 
De oppervlakte van het vierkant wordt met 
3 × 3 = 9 vermenigvuldigd. 

× 3

× 3
 

Een beamer staat zo afgesteld dat de 
afbeeldingen van het geprojecteerde 
beeld 4 keer vergroot worden. 
Hoeveel keer is de oppervlakte 
vergroot?

De afmetingen van het geprojecteerde 
beeld worden met 4 vermenigvuldigd.
De oppervlakte van het beeld wordt 
dus 4 × 4 = 16 keer zo groot. 

× 4

× 4

DoEL

UITLEG

vooRBEELD

UITLEG

vooRBEELD
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 1 Kies de goede foto.
Welke foto is een vergroting of verkleining van het origineel?
Licht je antwoord toe.

Origineel: 1  2  3  4  5 

 2 Zoek de goede fi guren.
Welke rechthoeken hiernaast zijn een 
vergroting of verkleining van rechthoek A? 
Licht je antwoord toe met een berekening.

 3 Teken de vergrotingen.
De fi etscrossclub organiseert een wedstrijd. Voor de start moet een spandoek 
gemaakt worden. Teken het woord START 3 keer vergroot.

A

3 m

400 cm

B

330 cm

40 cm

4 m

4 dm

30 cm

C

D

E

F

4 m

44
0 

cm

50
0 

cm

4,
5 

m

4 
dm

Bij figuur1, figuur 2 en figuur 4 kloppen de verhoudingen niet meer

B: beide zijden 1,1 maal groter

E: beide zijden 10 maal kleiner 

(en gedraaid)
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 4 Vul de tabellen verder in.
De foto hiernaast is 3 cm bij 4,5 cm. Je kunt 
deze foto laten vergroten.
a Noteer de maten van de vergrotingen in de 

tabel.

vergroting breedte 
in cm

hoogte 
in cm

oppervlakte 
in cm2

1 × 3 4,5 13,5

2 ×

3 ×

4 ×

b Bij een vergroting van 2 × wordt de oppervlakte van de foto 4 × zo groot. 
Noteer in de tabel hoeveel keer de oppervlakte zo groot wordt bij de 
genoemde vergroting.

vergroting 
afmetingen 2 × 3 × 4 × 10 × 20 ×
vergroting 
oppervlakte 4 ×

 5 Reken uit.
Op de plattegrond zie je de benedenverdieping 
van een woonhuis. De schaal van de 
plattegrond is 1 : 200.
a Leg uit dat 1 hokje in de tekening in 

werkelijkheid 1 m2 voorstelt.

b Hoeveel m2 is de oppervlakte van de 
woonkamer?

c Achter het huis is een rechthoekige tuin. 
De tuin is even breed als het huis en heeft 
een oppervlakte van 42 m2. 

 Bereken de lengte van de tuin.

hal

woonkamer

achtertuin

ke
uk

en1 hokje is in werkelijkheid 200 × 0,5 cm = 

100 cm = 1 meter. Oppervlakte is 1 m².

4 × 7 = 28 m²

42 : 6 = 7 meter

6

9

12

9 × 16 × 100 × 400 ×

9

13,5

18

54

121,5

216
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 6 Reken uit.
Lees het artikel hiernaast.
a Wat is het aantal pixels in de lengte van de 

nieuwe tablet? 

b Hoeveel pixels gaan er in de breedte?

c Welk getal moet er op de lege plaats in het 
artikel staan?

 7 Reken uit.
Bij het kinderdagverblijf staat een wip. 
Rondom de wip is een terras met rubber tegels. 
De tegels zijn 40 × 40 cm. Het terras is 
5,6 meter bij 2,4 meter. 
a Hoeveel tegels liggen op het terras?

b De tegels worden vervangen door tegels van 
80 cm bij 80 cm. 

 Hoeveel nieuwe tegels zijn nodig?

EXAMENopDRAChT

Papiermaten Gangbare papiermaten bestaan uit een A 
met een cijfer. De oppervlakte van een A3 is 
twee keer zo groot als die van een A4. 
Een vel 80 grams papier met formaat A0 
heeft een oppervlakte van precies 1 m2 
Hoeveel weegt een velletjes A4?

 

 

A1

A2

A4 290 mm

210 mm
A3

A5

A6A7

A
8

A0A0

Nieuwe tablet heeft dubbele resolutie.
Een fabrikant verdubbelt de resolutie van 
het scherm van haar nieuwe tablet. 
Met resolutie wordt het aantal pixels per 
inch bedoeld. Het display zelf blijft echter 
even groot, waardoor het beeld veel scher-
per wordt. Het display van de vorige tablet 
had 1024 bij 768 pixels. 
Het totaal aantal pixels is dus ______ keer 
groter.

3F

1024 × 2 = 2048 pixels

768 × 2 = 1536 pixels

560 : 40 = 14  240 : 40 = 6

14 × 6 = 84 tegels

2 × 2 = 4    84 : 4 = 21 tegels

16 A4’tjes in een A0

80 : 16 = 5 gram

4
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10.6  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 Beantwoord de vragen.
Bij de ingang van een pretpark krijg je vaak een plattegrond.
In het park wordt de weg gewezen met richtingsborden. Hieronder staan 
drie van die borden.
a Noteer de plaats van het bord met een letter.

 

b Het bord hieronder staat in D.
 Noteer de namen van de attracties op het bord.

 

c Welk attractie bevindt zich ten noordoosten van Miniland?

d Op welke schaal is de plattegrond ongeveer afgebeeld?
 A 1 : 500 C 1 : 50 000 E 5000 : 1
 B 1 : 5000 D 1 : 500 000 F 50 000 : 1
e Hoe lang doe je er ongeveer over om van A via B, C en D weer naar A te 

wandelen?
 A 2 minuten C 1,5 uur E halve dag
 B een kwartier D 3 uur F een dag

DoEL

Knight’s Kingdom

Knight’s Kingdom

Imagination

A

B

C

 A 2 minuten C 1,5 uur E halve dag
 B een kwartier D 3 uur F een dag

 B 1 : 5000 D 1 : 500 000 F 50 000 : 1
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 2 Reken uit.
Jos vliegt van Amsterdam naar Antalya.
Op de kaart zie je de vliegroute. Een vliegtuig 
heeft een gemiddelde snelheid van 800 km/uur.
a Hoelang duurt de vlucht? 

b Emma vertrekt van Amsterdam in oostelijke 
 richting. Haar vlucht duurt 1,5 uur. 

Welk land is haar bestemming? 

 3 Reken uit.
Hiernaast zie je een deel van een tegelvloer die 
in de woonkamer ligt.
a Bereken de afmetingen van een tegel.

 lengte:  

 breedte:  
b Bereken de afmetingen van de woonkamer.

c Hoeveel m2 is de oppervlakte van de 
woonkamer? 

d Hoeveel tegels zijn nodig voor de 
woonkamer? 

 4 Reken uit.
Bereken de oppervlakte van de gekleurde 
achthoek.

Turkije

NederlandNederland

Antalya

AmsterdamAmsterdam

schaal 1 : 60 000 000

schaal 1:20

woonkamer

keuken

schaal 1 : 100

entree

10 cm

15 cm

5 cm × 60 000 000 = 300 000 000 cm =

3 000 km. Dus 3 000 : 800 = 3,75 uur = 

3 uur en 45 minuten

1,5 uur = 1 200 km = 2 cm

dus Polen

1,5 × 20 = 30 cm

0,75 x 20 = 15

3 cm bij 4,5 cm dus 3 m bij 4,5 m

3 x 4,5 = 13,5 m²

13,5 : (0,3 x 0,15) = 300 tegels

Het vierkant is 10 × 10 = 100 cm², het kleine 

driehoekje is 2,5 × 2,5 : 2 = 3,125 cm²

opp = 100 – (4 × 3,125) = 87,5 cm² 
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 5 Reken uit.
Je rijdt met de auto van de Denneweg 
(rode stip) naar de Jachtweg (blauwe stip).
De pijlen betekenen dat die straat een 
eenrichtingsweg is.
a Via welke straten kom je met de kortste 

route bij je eindbestemming?

 Denneweg –  

  

   – Jachtweg.
b Hoeveel meter is deze route?

c Hoeveel meter is de kortste terugweg langer 
dan de heenweg? 

 6 Reken uit.
Hieronder zie je een kaart van Marokko en een 
uitvergroot deel hiervan. 
a Bij welk kaartje hoort schaallijn A en bij 

welk kaartje hoort schaallijn B?

 

Marrakech

Béni Mellal
3737

Casablanca

Rabat

Meknès

Fès
Taza

AzrouEl Jadida

Atlantische
Oceaan

MarokkoMarokko

Safi

EssaouiraEssaouira

Oued ZemOued Zem

Settat

4071
Atlas Gebergte

12

3

Atlantische Oceaan

Marokko

b Hoeveel km is de afstand hemelsbreed van Marrakech naar Fes?

c Op welke schaal is het rechter kaartje getekend? 

D
okstraat

Dokkade

H
oofdgracht

Hooistr
aat

D
ennew

eg

rederiksstraat

N
ieuw

e Schoolstraat

Bibliotheekstraat

Jac
htw

eg

Jachtw
eg

Kanonstra
at

Prinsessegracht

K
oningskade

Zuid H-

Sm
idsw

eg

Smidse

200 m200 m

Malie
straat

0 90 km 0 270 km

A B

      Hooistraat –

Prinsessegracht–

Kanonstraat

ongeveer 3 × 200 = 600 meter

Terugweg via Nieuwe Schoolstraat =  4 x 

200 = 800 meter, dus 200 meter langer.

De rechter kaart hoort bij A en de linker

kaart hoort bij schaallijn B

4 × 90 = 360 km

1 cm stelt 90 km voor dus 1 : 9 000 000
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 7 Vul in.
Hiernaast zie je een plattegrond van de wijk 
Manhattan in New York.
a Hoeveel straten op deze plattegrond staan  

loodrecht op 8th Avenue?
 A 1 C 10
 B 3 D 20
b Welke straten op deze plattegrond lopen 

evenwijdig aan 8th Avenue? 

c Bij de rode stip staan deze borden.
 Noteer de juiste straatnamen in de borden.

 8 Vul in.
Hieronder zie je plattegonden van drie verschillende appartementen.

1 : 250 1 : 160 1 : 200

A B C

slaap-
kamer

a Hoeveel m2 is de werkelijke oppervlakte van de slaapkamer van 
appartement A ongeveer? 

 A 10 m2 B 20 m2 C 30 m2 D 40 m2

b Zet de appartementen op ware grootte op volgorde van klein naar groot. 
 Licht je antwoord toe.

W 34th St
W 33th St

W 35th St

W 36th St

W 37th St

W 38th St

W 39th St

W 40th St

41th St

W 34th St

W 35th St

W 36th St

W 37th St

W 38th St

W 39th St

W 40th St

W 41th St

8t
h 

A
ve

8t
h 

A
ve

7t
h 

A
ve

New York

7th avenue en 9th avenue

Dus van klein naar groot: B, C, A

W 38th St 8th avenue

 A 1 C 10

 A 10 m2 
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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 Geef de antwoorden.
Op dit kaartje staat een deel van de provincie 
Friesland. Het kaartje is verdeeld in 
genummerde vakken
a Welke plaats ligt in vak A2b?

b Geef zo nauwkeurig mogelijk aan in welk 
 vak Bolsward ligt.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 10.1.

 2 Reken uit.
Kijk nog eens naar het kaartje in opgave 1
a De afstand van Balk naar Koudum is ongeveer 12 km. Op welke schaal is 

het kaartje getekend?

b Bereken de afstand hemelsbreed van Bolsward naar Koudum.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 10.2.

 3 Reken uit.
Een laborant bekijkt een rode bloedcel onder 
een microscoop. Hij tekent een bovenaanzicht 
en een zijaanzicht op schaal na.
a Op welke vergroting staat de microscoop 
 ingesteld? 

b Hoeveel mm is de werkelijke diameter van 
de rode bloedcel?

c Hoeveel mm is de werkelijke dikte?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 10.3.

DoEL

Makkum

Balk

It Heidenskip

Heeg
Oudega

IJlst

Ypecolsga

Oudega

Lemmer

Koudum

Bolsward

Tjerkwerd Sneek

Scharnegoutum
Jirnsum

Oosterend

b

c d

Woudsend

Gaasterland

Workum

a

Oudemirdum

1

2

3

A B C

Workum

12 mm stelt 12 km voor, dus schaal 1 : 1 000 000

2,5 x 1 000 000 = 2 500 000 cm = 25 km

B1a

500 maal vergroten

40 : 500 = 0,08 mm

9 : 500 = 0,018 mm
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 4 Teken en vul in.
Hiernaast zie je een deel van Manhattan in 
New York.
a Arceer de straten die loodrecht staan op 

W Houston Street.
b Welke straten lopen evenwijdig aan 

W Houston Street?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 10.4.

 5 Teken de verkeersborden.
Van de spiegelsymmetrische verkeersborden 
zie je een helft. 
De stippellijnen zijn de spiegellijnen. Teken de 
borden volledig.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 10.4.

 6 Teken.
De oppervlakte van een velletje A4 is de helft 
van een vel A3. Een vel A3 weegt 10 gram.
Hoeveel velletjes A4 kun je dubbelgevouwen 
in een envelop doen om niet meer dan 2 zegels 
te moeten plakken? De envelop weegt 8 gram.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 10.5.

 7 Reken uit.
Op de verpakking van een inktcartridge staat 
hoeveel foto’s van 10 × 15 geprint kunnen 
worden. Hoeveel vergrotingen, waarbij alle 
afmetingen verdubbeld worden, kunnen met 
een cartridge geprint worden?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 10.5.

New York

W
oo

st
er

 S
t

Lu
gu

ar
di

a 
Pl

a

M
er

ce
r S

t

G
re

en
e 

St
M

er
ce

r S
t

W
 B

ro
ad

w
ay

C
ro

sb
y 

St

W
 B

ro
ad

w
ay

Th
om

ps
on

 S
t

Th
om

ps

Bleecker St

Spring St La
fa

ye
tte

S

W Houston St

Su
lli

va
n 

S

Prince St

Posttarief

Beneden 20 gram 1 zegel

Van 20 – 50 gram 2 zegels

Bleecker St., Prince St. en Spring St.

Een A4 weegt 5 gram. 50 g – 8 g = 42 g

42 : 5 = 8,4 dus 8 velletjes

200 : (2 × 2) = 50 vergrotingen
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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 Beantwoord de vragen.
Hieronder zie je de plattegrond van een dierenpark.

a In welk vak leven de tijgers?  

b Door welke vakken loopt het spoorlijntje?  

c Romy staat op het plein in E2.

 In welke richting bevinden zich de fl amingo’s?  

Deze opdracht hoort bij paragraaf 10.1.

 2 Reken uit.
a Kijk nog eens naar het kaartje van het dierenpark. Bereken de afstand van 

de ingang naar het restaurant.

b Hoelang is de spoorlijn?  
Deze opdracht hoort bij paragraaf 10.2

DoEL

N

B3

A3, B3, B2, C2, C3, A4, B4 en C4 

westen

schaal 1,5 cm = 50 meter, 6 cm ≈ 180 meter. 

Ongeveer 18 cm = 600 meter
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 3 Reken uit.
De dodo is een uitgestorven vogel. Volgens 
beschrijvingen was de dodo 60 cm hoog.
Op welke schaal is de dodo getekend?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 10.2.

 4 Reken uit.
Op de top van de wijsvinger ligt een microchip.
a Op welke schaal is de microchip ongeveer 

afgebeeld?

b Bereken de afmetingen van de microchip.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 10.3.

 5 Teken het spiegelbeeld.
Van een rijtjeshuis zie je de plattegrond van de bovenverdieping. Het buurhuis 
heeft dezelfde indeling in spiegelbeeld. Teken de plattegrond van de 
bovenverdieping van het buurhuis.
Deze opdracht hoort bij paragraaf 10.4.

slaapkamer

slaapkamer

slaap-
kamer

bad-
kamer

 6 Reken uit.
De muren van dit lego huis zijn gemaakt van 
3 000 000 steentjes. Het huis is met dezelfde 
steentjes op schaal 1 : 100 nagemaakt. 
Hoeveel steentjes zijn voor de muren van het 
schaalmodel nodig?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 10.5.

3 cm = 60 cm dus schaal 1 : 20

Ongeveer schaal 2 : 1 

7  mm : 2 = 3,5 mm

100 maal kleiner, opp 100 × 100 = 10 000 kleiner 
  
3 000 000 : 10 000 = 300 steentjes  
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