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11.1  RUIMTELIJKE FIGUREN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert ruimtelijke fi guren kennen en ermee rekenen.

Ruimtelijke fi guren 
Ruimtelijke fi guren zijn driedimensionaal. De piramide, de balk, de 
bol, de kubus, de cilinder, de kegel en het prisma zijn voorbeelden van 
ruimtelijke fi guren. 

balk

kubus

piramide bol prisma

cilinder kegel

Inhoud ruimtelijke fi guren 
Van ruimtelijke fi guren kun je de inhoud berekenen.

Het pakje soep heeft de vorm van een 
balk. De afmetingen van
het doosje zijn 9 × 3 × 12 cm
Je berekent de inhoud met:

inhoud = lengte × breedte × hoogte
inhoud = 9 × 3 × 12
inhoud = 324 cm3

 

soep
soep

DoEL

UITLEG

vooRBEELD

UITLEG

vooRBEELD
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 1 Vul in.
Welke ruimtelijke fi guren herken je in de 
afbeeldingen?

a  

b  

c  

d  

 2 Reken uit.
De afmetingen van een pak suiker zijn 
9,5 × 7,5 × 14 cm
a Bereken de inhoud van een pak suiker in dm3.
 Rond af op een heel getal.

b De pakken suiker worden in dozen verpakt 
en naar de supermarkten vervoerd.

 Deze dozen zijn 19 × 30 × 42 cm.
 Hoeveel pakken suiker zitten in een doos?

 3 Reken uit.
Deze container heeft bij benadering de vorm 
van een balk. Bereken de inhoud van de 
container in m3.
Rond af op een geheel aantal m3.

 4 Reken uit.
Punten brie worden uit een grote 
cilindervormige kaas gesneden. Er gaan 
12 stukken brie uit een grote brie. De diameter 
van de cilindervormige brie is 30 cm en de 
hoogte is 2 cm. Bereken de inhoud in cm3 van 
een punt brie. Rond je antwoord af op 
één decimaal.

a

b

c

d

Kristal 
suiker

SUIKER

2 m

2 m3,6 m

inhoud cilinder = 
π × straal × straal × hoogte

cilinder

bol

kegel

balk

0,95 × 0,75 × 1,4 = 1 dm³

In de lengte 2, in de breedte 4, in de hoogte 

3 pakken, dus 2 × 4 × 3 = 24 pakken

3,6 × 2 × 2 = 14 m³

π × 15 × 15 × 2 ≈ 1413,7 cm³

1413,7 : 12 ≈ 117,8 cm³ 
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 5 Reken uit.
De tuin van Sem is 5 meter lang en 4 meter breed. 
a Hoeveel centimeter kan hij zijn tuin ophogen met 4 kuub tuingrond?

b Sem brengt de tuingrond met kruiwagens naar de tuin. De inhoud van de 
kruiwagen is 50 liter. Hoe vaak moet Sem heen en weer lopen om alle 
tuingrond naar de tuin te brengen?

 6 Reken uit.
Dit bouwwerk bestaat uit kubusjes met zijden 
van 20 cm. 
a Hoeveel kubusjes zijn gebruikt?

b Bereken de inhoud van dit bouwwerk in m3.

 7 Reken uit.
De chocolade van Toblerone zit in een doos 
met de vorm van een prisma. De bodem is een 
gelijkzijdige driehoek. De hoogte van het 
doosje is 32 mm.
a Bereken de oppervlakte van het grondvlak.

b Bereken de inhoud van een doos Toblerone.
inhoud prisma = 
oppervlakte grondvlak × hoogte

bodem
13 cm

15 cm

4 kuub = 4 m³; oppervlakte 5 × 4 = 20 m² hoogte = 4 : 20 = 0,2 m = 20 cm

4 m³ = 4000 dm³ = 4000 L; 4000 : 50 = 

80 keer heen en weer lopen

31 kubusjes

1 kubus: 20 × 20 × 20 = 8 000 cm³

31 × 8 000 = 248 000 cm³

15 × 13 : 2 = 97,5 cm²

inhoud = 97,5 × 3,2 = 312 cm³

De hoogte van de doos is 32 mm.
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 8 Reken uit.
Een supermarkt organiseert een actie met 
miniproducten. Het mini-ontbijtkoekje is een 
verkleining van de grote ontbijtkoek. De lengte 
van de grote ontbijtkoek is 6 × de lengte van de 
mini-ontbijtkoek.
Hoeveel mini-ontbijtkoekjes kun je uit de grote 
ontbijtkoek snijden?

 9 Reken uit.
Een fabrikant van frisdrank verpakt de 
frisdrank in kartonnetjes waarvan alle zijden 
even lang zijn.
Bereken de inhoud van de verpakking hiernaast. 
Rond je antwoord af op één decimaal.

 10 Reken uit.
Het aquarium van Mostafa heeft de vorm van 
een balk. 
De bodem van het aquarium is 60 × 40 cm. 
Er zit 120 liter water in.
Tot hoe hoog komt het water als Mostafa het 
water eruit heeft gehaald om te verversen?

EXAMENopDRAChT

Melkpak In dit pak kan 1,5 liter melk.
Bereken de hoogte van het pak in mm 
nauwkeurig.

 

 

6 cm

9 cm

?
Friesche

  Vlag

5 cm

6 cm

ORAN
GE

ORANGE

inhoud verpakking = 
   × zijde × zijde × zijde ×    21–12

Aquarium

Advies:
Elke 14 dagen 20% van het water verversen

3F

lengte grote koek = 6 x lengte kleine koek, 

dus 6 × 6 × 6 = 216 maal

1
12 × 10 × 10 × 10 × √2 = 117,9 cm³ 

80% van 120 liter = 96 liter = 96 dm³

96 : (6 × 4) = 4 dm dus 40 cm hoog

1,5 liter = 1,5 dm³ = 1500 cm³

1500 : (6 × 9) ≈ 27,8 cm = 278 mm
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11.2  AANZIChTEN EN DooRsNEDEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert de aanzichten en doorsneden van ruimtelijke fi guren kennen.

Aanzichten 
Als je een ruimtelijke fi guur recht van voren bekijkt, zie je het 
vooraanzicht. Beweeg je je om de ruimtelijke fi guur heen dan zie je 
ook de andere aanzichten.

vooraanzicht bovenaanzicht

achteraanzicht rechter zijaanzicht

Doorsnede 
Bij het doorsnijden van een ruimtelijk fi guur ontstaat een snijvlak. 
Dat snijvlak noem je een doorsnede. Hoe de doorsnede eruit ziet, 
hangt af van hoe je een ruimtelijk fi guur doorsnijdt.

 kiwi doorsnede doorsnede
  in de lengte in de breedte

DoEL

UITLEG

vooRBEELD

UITLEG

vooRBEELD
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 1 Vul in.
Zet de juiste naam bij het soort aanzicht van de 
bestelbus. Kies uit: bovenaanzicht, 
vooraanzicht, linker zijaanzicht, rechter 
zijaanzicht en achteraanzicht.

a  

b  

c  

d  

e  

 2 Reken uit.
Hoeveel kubusjes zie je in het:

a linker zijaanzicht  

b bovenaanzicht  

c achteraanzicht  

 3 Reken uit.
Hiernaast zie je het boven-, voor- en rechter 
zijaanzicht van een stapel blokken.
De pijl geeft de richting aan van de voorkant.
a Schrijf in het bovenaanzicht in elk gekleurd 

vlakje hoeveel blokken er minstens op 
elkaar liggen.

b Uit hoeveel blokken bestaat dit bouwwerk 
minstens?

voorkant

bovenaanzicht

vooraanzicht zijaanzicht

voorkant

bovenaanzicht

rechterzijaanzicht

linkerzijaanzicht

achteraanzicht

vooraanzicht

5

1
1of2 1

3
2

6

6

8 of 9 blokjes
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 4 Vul in.
In tekening A zie je de voorkant van een 
voorwerp met twee gaatjes. Daarnaast staan 
3 tekeningen van de achterkant. 
Welke tekening is goed?

 5 Vul in.
Hieronder zie je het bovenaanzicht van 3 voorwerpen. 

Bij welke pijl is de rechter foto gemaakt?  

D

B

C

A

 6 Vul in.
De linker foto is het bovenaanzicht van 
2 kussende kinderen. Is de rechter foto vanaf 
de linker of vanaf de rechter zijkant gemaakt?

 7 Reken uit.
Hiernaast staat het bovenaanzicht van een 
stapel kubusjes. De cijfers in het bovenaanzicht 
geven aan hoeveel kubusjes er op elkaar staan.
a Uit hoeveel kubusjes bestaat dit bouwwerk?

b Onder het bovenaanzicht staan twee 
aanzichten getekend. 

 Welke aanzichten zijn dat?

 A  

 B  

A 1 2 3

voorkant

3 1 2

1 1

A B

tekening 2

pijl B

de linkerkant

Uit 8 kubusjes.

het vooraanzicht

het linkerzijaanzicht
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 8 Reken uit.
De maten in de doorsnede van het huis zijn in cm.
a Wat is de hoogte van het huis boven de grond?

b Hoe hoog zijn de kamers op de 1e verdieping?

c Wat is de hoogte van de keldervloer t.o.v. 
NAP?

d Geef op de zolder aan waar je nog rechtop 
kunt lopen. Licht je antwoord toe.

 9 Kies de juiste antwoorden.
Van een woning is een plattegrond getekend.
a Wat is de lengte van de garage?
 A 4 meter C 6 meter
 B 5 meter D 7 meter
b Hoe groot is de oppervlakte van de garage?
 A 10 m2 C 12 m2

 B 24 m2 D 50 m2

c Hoeveel deuren zijn er op de 
benedenverdieping?

EXAMENopDRAChT

Dobbelstenen Bereken het minimale aantal ogen dat je kunt 
krijgen als je alle ogen optelt van het aanzicht 
vanuit richting A.

 

A

?

60
26

0

24
5

26
0

?

–15

285

962

kelder kelder

berging

badkamerdressing

woonkamer
0
woonkamer

trappen-
hal

zolder

550

trappen-
hal

na
ch

th
al

0

zolder

550

3030
2525

2525
750

12
00

garage

woonkamer

hal
wc

aanbouw

voor

sc
ha

al
 1

 : 
20

0

bijkeuken

keuken

3F

15 cm + 962 cm = 977 cm

550 cm – 285 cm = 265 cm

–15 cm – 260 cm = –275 cm

Neem hoogte 2 meter Zie rode lijn

4 + 2 + 1 + 3 = 10 ogen

6 deuren

 A 4 meter C 6 meter

 B 24 m  D 50 m

25252525252525

2m
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11.3  BoUWTEKENINGEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert bouwtekeningen lezen.

Bouwtekening 
Een bouwtekening is een tweedimensionale weergave van een 
ruimtelijk fi guur. Om een compleet beeld te krijgen moet je in 
gedachten telkens een stap maken van drie- naar tweedimensionaal en 
omgekeerd.

Hieronder staat de bouwtekening van een vogelhuisje.
Als alle plankjes op de onderstaande manier in elkaar worden gezet, 
ontstaat het vogelhuis zoals linksboven is afgebeeld.

Wat zijn de afmetingen van de voorkant?
Het plankje met de afmetingen 12 bij 9 cm is de voorkant.

bovenkant

voorkant

achterkant

bodem

zijkant 2x

9,5

28° 8,5

28°

28°

9,5

6,5

9

8,5

4

20

6,5

12

9

4,5

Ø 1,5

Ø 0,3

7,5

15

DoEL

UITLEG

vooRBEELD
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 1 Reken uit.
Hiernaast zijn twee aanzichten getekend van een 
nestkastje voor mezen. De maten zijn in mm.
a Bereken de totale hoogte van het nestkastje.

b Bereken de binnenmaten van het nestkastje.

c Uit hoeveel onderdelen bestaat het nestkastje?

 2 Reken uit.
Hiernaast zie je de bouwtekening van een 
schuur met een overdekt terras.
De vloer in de schuur wordt geverfd met 
betonverf.
a Bereken de oppervlakte van de vloer in m2.

b Bereken afmeting A in cm.

c Onderaan het dak wordt een goot bevestigd.
 Bereken de totale lengte van de goot.

d Bereken de oppervlakte van het overdekte 
terras.

 3 Reken uit.
Hiernaast zie je een schets van een letterbak. 
Eronder staat de bouwtekening. De dikte van 
de plankjes is 15 mm. De afmetingen in de 
tekening zijn binnenmaten in cm van de vakjes.
a Bereken de totale lengte en breedte van de 

letterbak.

b Hoeveel plankjes zijn er in totaal nodig?

c Bereken de maten van vakje A in cm.

linker zijaanzicht
houtdikte = 18 mm

vooraanzicht
170

gat voor
vergrendeling

110

52
28

0

4500

30
00

40
00

4700 + p

2400 + p

3500

0 + peil

2400 + pA

12

12

20 20

10 20

20

20

12

8

A

hout 18 mm, 280 + 18 = 298 mm

134 mm × 110 mm × 262 mm

Uit 6 onderdelen

3 × 3,5 = 10,5 m²

470 – 240 = 230 cm

2 × 4,5 = 9 meter

4 × 4,5 – 10,5 = 7,5 m²

66 cm (3 × 20 cm + 4 × 1,5 cm) bij 

46 cm (20 + 12 + 8 cm + 4 × 1,5 cm)

13 plankjes

(40 – 24 =) 16 cm bij 20 cm
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 4 Reken uit.
Van een woning is een plattegrond getekend.
a Heeft deze woning een garage?

b Op welke schaal is de plattegrond getekend?

c Bereken de lengte en de breedte van de 
slaapkamer.

d Hoeveel deuren zijn er in deze woning?

e Bereken de oppervlakte van de eetkamer.

f Hoe kun je vanuit de woonkamer in de 
fi etsenstalling komen?

 5 Reken uit.
De onderdelen van dit poppenhuis kun je zagen 
uit een grote plaat met een breedte van 30 cm.
a Wat is de dikte van deze plaat?

b Bereken de breedte van het poppenhuis.

c Hoe hoog wordt het poppenhuis ongeveer?

d De bovenkant van het dak wordt rood 
geschilderd. Hoeveel cm2 wordt geschilderd?

e Hoe lang moet de plaat minimaal zijn om 
alle onderdelen eruit te kunnen zagen?

9,2 m

15
,6

 m

27

1 1 1120,5 20,510

271

13

33

30

30

30

hoeklatje 2 x 2

1 1

38

17

20

21
21

20,5

20,5

30

16

6
6

1

1
1

1

6

31,5

30
6

1

18

10

617

1

20

10

nee

lengte 15,6 m is 7,8 cm, dus 1 : 200

2 × 200 = 400 dus 4 bij 4 meter

7 deuren

4 × 3 = 12 m²

Via de hal en dan buitenlangs

1 cm

20,5 + 31,5 + 3 = 55 cm

15 + 18 + 20,5 + 1,5 = 55 cm

30 × 33 × 2 = 1980 cm²

55 × 3 + 38 × 2 + 33 × 2 + 20,5 + 

18 × 2 + 15 = 378,5 cm
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 6 Reken uit.
Voor het maken van de picknicktafel heb je de 
onderdelen nodig die hiernaast staan afgebeeld. 
a Hoeveel planken heb je in totaal nodig?

b Bereken de lengte en breedte van één 
zitgedeelte.

c Wat zijn de afmetingen van het tafelblad?

d De picknicktafel wordt op een terras 
geplaatst. 

  Om de picknicktafel moet aan alle kanten 
een ruimte overblijven van 1 meter. 
Bereken de minimale afmetingen van een 
terras waar de picknicktafel nog op past.

 

Onderdelen van de picknicktafel Classic 4. Gelieve te controleren voor het monteren.

ZIT/BLADDEEL 8 STUKS

BLADDEEL VOOR VERBINDING SCHOOR 2 STUKS

BLADREGEL 2 STUKS

POOT 4 STUKS

SCHOOR 2 STUKS

ZITTING REGEL 2 STUKS

1400

VOORAANZICHTZIJAANZICHT

650

250

650 530

430

300

730

1340

EXAMENopDRAChT

Aanzichten

Welk vooraanzicht hoort bij deze plattegrond?  

keuken
woonkamer 1 2

3 4

Onderdelen van de picknicktafel Classic 4. Gelieve te controleren voor het monteren.

ZIT/BLADDEEL 8 STUKS

BLADDEEL VOOR VERBINDING SCHOOR 2 STUKS

BLADREGEL 2 STUKS

POOT 4 STUKS

SCHOOR 2 STUKS

ZITTING REGEL 2 STUKS

1400

VOORAANZICHTZIJAANZICHT

650

250

650 530

430

300

730

1340

Onderdelen van de picknicktafel Classic 4. Gelieve te controleren voor het monteren.

ZIT/BLADDEEL 8 STUKS

BLADDEEL VOOR VERBINDING SCHOOR 2 STUKS

BLADREGEL 2 STUKS

POOT 4 STUKS

SCHOOR 2 STUKS

ZITTING REGEL 2 STUKS

1400

VOORAANZICHTZIJAANZICHT

650

250

650 530

430

300

730

1340

Onderdelen van de picknicktafel Classic 4. Gelieve te controleren voor het monteren.

ZIT/BLADDEEL 8 STUKS

BLADDEEL VOOR VERBINDING SCHOOR 2 STUKS

BLADREGEL 2 STUKS

POOT 4 STUKS

SCHOOR 2 STUKS

ZITTING REGEL 2 STUKS

1400

VOORAANZICHTZIJAANZICHT

650

250

650 530

430

300

730

1340

Onderdelen van de picknicktafel Classic 4. Gelieve te controleren voor het monteren.

ZIT/BLADDEEL 8 STUKS

BLADDEEL VOOR VERBINDING SCHOOR 2 STUKS

BLADREGEL 2 STUKS

POOT 4 STUKS

SCHOOR 2 STUKS

ZITTING REGEL 2 STUKS

1400

VOORAANZICHTZIJAANZICHT

650

250

650 530

430

300

730

1340

3F

20 planken

1400 × 250 mm

1400 × 650 mm

3400 × 3400 mm (340 × 340 cm)

Vooraanzicht 1
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11.4  UITsLAGEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU rekenen online. 

Je leert uitslagen van ruimtelijke fi guren herkennen en tekenen.

Uitslag 
Als je een ruimtelijke fi guur langs de randen losknipt, krijg je een 
tweedimensionale bouwplaat. Een bouwplaat zonder plakrandjes 
noem je de uitslag van een ruimtelijke fi guur.

Het theedoosje heeft de vorm van een kubus.

Dit is de uitslag van het theedoosje.

Hoeveel plakrandjes heb je nodig om het theedoosje in elkaar te kunnen 
plakken?
De pijlen geven aan welke randen tegen elkaar aan komen. In totaal zijn 
7 plakrandjes nodig.

DoEL

UITLEG

vooRBEELD
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 1 Vul in.
a Van welke ruimtelijke fi guur is dit de uitslag?

b Hoeveel plakrandjes zijn nodig om deze 
fi guur in elkaar te zetten?

 2 Vul in.
Van deze uitslag wordt een doosje voor 
rozijnen gemaakt.
a Welk ruimtelijke vorm heeft dit doosje?

b Hoeveel zijden heeft dit doosje?

c De lengte van een zijde van dit doosje is 
60 mm. Bereken de afmetingen van het 
karton waar de uitslag van gemaakt wordt.

 3 Kies de uitslag en teken de stippen.
a Van welke uitslagen kun je een kubus 

vouwen?

b Van de kubusjes worden dobbelstenen 
gemaakt. Teken op elk vlak de ogen. 
Let er op dat de som van de ogen van twee 
tegenover elkaar liggende vlakken 7 is.

 4 Kies de goede vlakken.
Van deze uitslag kun je een bakje zonder deksel 
maken. Alle zijden zijn gelijk. De hoogte van 
het bakje is de helft van een zijde.
a Welke zijvlakken liggen tegenover elkaar 

als het bakje gevouwen is?

b Bereken de afmetingen van het karton voor 
het bakje als de zijde van het bakje 80 mm 
is.

 Je hoeft de plakrandjes niet mee te rekenen.

100 gram

zijde

0,86 ×  zijde

ROZIJNEN

1 2 3 4

1

1,73 ×  zijdebodem

zi
jd

e

2 3

4 5 6

een piramide

4 plakrandjes

een prisma

5 zijden

Van 1, 3 en 4

5 en 2, 4 en 3, 6 en 1

1,73 × 80 = 138,4   138,4 + 40 + 40 = 218,4 

dus 218,4 mm bij 240 mm

0,86 × 60 = 51,6 dus 180 mm bij 163,2 mm 

1 1 1
2 3 32
6 3 6 624

5 5 4 5
4
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 5 Reken uit.
a Hoeveel cm2 is de oppervlakte van deze 

verpakking?

b Is dit de uitslag van een literpak? 
 Leg je antwoord uit.

 6 Reken uit.
Rond het blik kattenvoer zit een etiket. 
Het etiket van het blik heeft 1 cm overlap. 
Bereken de afmetingen van het etiket.

 7 Reken uit.
Het deksel van een doos Celebrations wordt uit 
één stuk karton geknipt. Hieronder zie je de 
uitslag van het deksel. Teken de twee 
ontbrekende zijvlakken in de uitslag erbij.

 8 Reken uit.
Hoeveel cm2 karton is nodig voor de 
verpakking van deze reep?

7 cm 7 cm 1 cm

4 
cm

21
 c

m

7,5 cm

10 cm

5,3 cm2

3,5 cm

21 cm

25 × (4 × 7 + 1) = 725 cm²

inhoud 7 × 7 × 21 ≈ 1029 cm³, 

dus ruim 1 liter

lengte = (π × 7,5) + 1 = 24,56 cm 

breedte = 10 cm

2 × 5,3 = 10,6 cm².

21 × 10,5 = 220,5 cm².   

totaal 231,1 cm².
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 9 Reken uit.
a Hoeveel liter water gaat er in aquarium A?

b Hoeveel liter water gaat er in aquarium B?

c Hoeveel glas heb je nodig voor de wanden 
van aquarium A?

d Hoeveel glas heb je nodig voor de wanden 
van aquarium B?

 10 Reken uit.
De doos hiernaast heeft de vorm van een kubus 
met zijden van 10 cm. 
a Teken in de uitslag van de kubus het lint.

 

b Het lint bestaat uit twee delen. Beide delen 
zijn 5 cm over elkaar heen geplakt. 

 Hoeveel cm lint is nodig?

EXAMENopDRAChT

Aquarium In dit aquarium kan 160 liter water.
De bodem is 80 × 40 cm. 
Hoeveel cm2 glas is nodig voor de 
vier  wanden?

 

 

Maten in cm

60

60
60

60

80 40

A B

3F

6 × 8 × 4 = 192 L

6 × 6 × 6 = 216 L

2 x 8 x 6 + 2 x 4 x 6 = 144 dm²

4 × 36 = 144 dm²

8 × 10 + 5 + 5 = 90 cm

hoogte: 160 : 32 = 5 dm = 50 cm
     
(2 × 80 × 50) + (2 × 40 × 50) = 12 000 cm²
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11.5  REFERENTIEMATEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU rekenen online. 

Je leert referentiematen gebruiken.

Referentiematen 
Om te schatten hoe groot, hoe zwaar of hoe lang iets is, kun je een 
vergelijking maken met een maat die je kent. Zo’n maat heet een 
referentiemaat.
Een volwassen man is ongeveer 1,80 meter lang.
Een verdieping of etage is ongeveer 3 meter hoog.
Een baksteen is ongeveer 20 cm lang en 6 cm dik.
Een baksteen weegt ongeveer 2 kg. 
Een stoeptegel is 30 bij 30 cm.
Een kruiwagen heeft een inhoud van ongeveer 70 liter.
Een pak melk is 1 liter.
De inhoud van een emmer is 10 liter.

Hoeveel liter gaat in de regenton?

In een emmer gaat ongeveer 10 liter.
De ton is vier keer zo hoog als de emmer.
De diameter van de ton is ook vier zo 
groot als de diameter van de ton.
Er ‘passen’ dus ongeveer 4 × 4 emmers 
op de bodem van de ton.
In de ton gaat ongeveer 
4 × 4 × 4 × 10 ≈ 640 liter water.

DoEL

UITLEG

vooRBEELD
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 1 Schat de lengte.
a Hoe lang is de stoeprand ongeveer?
 A 10 cm 
 B 30 cm
  C 100 cm
 D 120 cm
b Leg uit hoe je aan je antwoord komt.

 2 Schat de lengte.
a Hoe lang is de lantaarnpaal ongeveer?
 A 2 meter  
 B 4 meter
 C 6 meter
 D 8 meter
b Leg uit hoe je aan je antwoord komt.

 3 Schat de lengte van de stoep.
a Langs een voetpad worden aan beide zijden 

paaltjes geplaatst. 
 Om de 12 tegels staat een paaltje. 
  In totaal zijn langs het voetpad 30 paaltjes 

geplaatst. 
 Hoe lang is het voetpad ongeveer?

b Leg uit hoe je aan je antwoord komt.

 4 Schat het gewicht.
a Hoeveel stenen zijn ongeveer op deze pallet 

gestapeld?

b Schat hoe zwaar deze stapel stenen 
ongeveer is.

Een stoeptegel is 30 cm

De auto is ongeveer 1,5 meter hoog

(12 × 0,3) × 14 ≈ 50 meter

15 × 3 × 5 = 225 stenen

225 × 2 = 450 kg

Tussen de paaltjes 3,6 meter, 

15 aan elke kant

  C 100 cm

 B 4 meter
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 5 Schat de afmetingen.
a Wat is ongeveer de hoogte van de brievenbus?
 A 25 cm B 40 cm C 65 cm
b Hoe breed is de brievenbus ongeveer?
 A 25 cm B 40 cm C 65 cm
c Leg uit hoe je aan je antwoorden komt.

 6 Schat de inhoud.
De bodem van deze afvalcontainer heeft de 
vorm van een vierkant. 
a Hoe groot is de inhoud van de afvalcontainer?
 A 20 liter C 120 liter
 B 50 liter D 200 liter
b Leg uit hoe je aan je antwoord komt.

 7 Schat de oppervlakte.
a De gemeente Enschede heeft besloten om 

alle groene containers oranje te verven. 
  De containers hebben de vorm van een 

kubus. 
  Hoeveel m2 moet er per container ongeveer 

geverfd worden? 
 De onderkant wordt niet geverfd.
 A 2 m2 C 22 m2

 B 12 m2 D 32 m2

b Leg uit hoe je aan je antwoord komt.

 8 Schat de afmetingen.
a Schat de lengte van het straatnaambord in cm.

b Schat de breedte van het straatnaambord in cm.

Een baksteen is 6 cm bij 20 cm

2 × 2 × 3 × 10 liter = 120 liter

1,5 × 1,5 × 5 = 11,25 m²

(8 × 20) = 160 cm

(5 × 6) = 30 cm

 A 25 cm B 40 cm C 65 cm
Hoe breed is de brievenbus ongeveer?

 A 25 cm B 40 cm C 65 cm

Hoe groot is de inhoud van de afvalcontainer?
 A 20 liter C 120 liter

 B 12 m
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 9 Schat de hoogte.
a De bovenkant van het hek komt bij een 

volwassen man tot borsthoogte. 
  Hoe hoog zijn de rode pijlers van de brug 

ongeveer?
 A 5 meter 
 B 10 meter
 C 20 meter
 D 40 meter
b Leg uit hoe je aan je antwoord komt.

 10 Schat de lengte.
a De meest voorkomende maat van 

zeecontainers is 606 × 244 × 259 cm. 
 Hoe lang is deze containerboot ongeveer?
 A 20 meter 
 B 30 meter
 C 40 meter
 D 50 meter
b Leg uit hoe je aan je antwoord komt.

EXAMENopDRAChT

Ruitjes De ruitjes worden vervangen door nieuw glas.
Wat is ongeveer de totale oppervlakte van 
deze ruitjes?
A 0,1 m2 D 10 dm2

B 20 dm2 E 2 m2

C 300 cm2 F 0,3 m2

3F

borsthoogte = 1,5 m, 14 × 1,5 m = 21 m

7 containers + voor- en achterkant

 C 20 meter

 E 2 m

 D 50 meter
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11.6  GEMENGDE opDRAChTEN

Je kunt deze paragraaf ook digitaal oefenen via NU Rekenen online.

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

 1 Reken uit.
16 koffi ecups zitten in een doos verpakt van 
27 × 8 × 4 cm. De inhoud van een koffi ecup is 
29 cm3.
a Bereken de inhoud van de lege ruimte in de 

doos.

b Hoeveel procent van de doos is lege ruimte?

 2 Reken uit.
Voor een reclameactie is van een Ligakoek een 
verkleining gemaakt. Alle afmetingen van de 
grote koek zijn door 4 gedeeld. De lengte van 
de grote Ligakoek is 24 cm, de breedte is 10 cm 
en de hoogte is 4 cm. Bereken de inhoud van de 
kleine Liga.

 3 Reken uit.
Een edammer kaasje heeft de vorm van een bol.
De diameter van dit kaasje is 15 cm.
a Bereken de inhoud van het kaasje met de formule 
 inhoud = 0,52 × diameter × diameter × diameter.

b Er is ook kaas te koop in de vorm van een 
kubus met zijden van 15 cm.

 Bereken de inhoud van zo’n kaas in cm3.

c Osman verpakt een edammer kaasje in een 
doos.

  Hij zegt dat de doos maar half vol is met 
kaas.

 Hoe kun je dat snel zien?

DoEL

(27 × 8 × 4) – (29 × 16) = 400 cm³

(24 × 10 × 4) : (4 × 4 × 4) = 960 : 64 

= 15 cm³

0,52 × 15 × 15 × 15 = 1755 cm³

15 × 15 × 15 = 3375 cm³

doordat je bij de bol × 0,52 doet 

400
864  = 46%
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 4 Reken uit.
De diepte van deze koelkast is 45 cm. 
Bereken de inhoud van deze koelkast.
A 45 liter 
B 100 liter
C 145 liter
D 245 liter

 5 Reken uit.
10 koffi ecups zijn verpakt in doosjes van 
3,7 cm bij 3,7 cm bij 28 cm. In de grote doos 
zitten 250 koffi ecups. Wat zijn de maten van de 
grote doos?

 6 Kies de goede combinatie.
Voorwerp A bestaat uit twee onderdelen die 
precies in elkaar passen.
Welke twee onderdelen, die hieronder zijn 
getekend, zijn dat?

1 2 3 4 5

 7 Reken uit.
Dit bouwsel bestaat uit een aantal kubusjes.
a Schrijf in het bovenaanzicht hoeveel 

kubusjes er minimaal in elk vlakje 
gestapeld zijn.

b Uit hoeveel kubusjes bestaat het bouwsel 
minimaal?

A

bovenaanzicht vooraanzicht rechter zijaanzicht

Er zijn 250 : 10 = 25 dozen nodig. 

In de grote doos 5 op de bodem en 5 op elkaar.

afmeting 18,5 cm bij 18,5 cm bij 28 cm

1 en 4

8 kubusjes

1 1
3

2
1

C 145 liter
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 8 Schrijf de getallen in de goede vlakken.
Hiernaast zie je een dobbelsteen met 
acht vlakken.
Daaronder staat de uitslag van deze dobbelsteen.
De getallen op twee vlaken tegenover elkaar zijn 
samen 9.
Schrijf de getallen in de vlakken.

 9 Reken uit.
Van een stapel kubusjes is het bovenaanzicht 
getekend.
De cijfers in de vakjes geven het aantal blokjes 
aan dat op elkaar gestapeld is. 
a Uit hoeveel blokjes bestaat dit bouwwerk?

b Welk zijaanzicht is getekend? 

 10 Kies het goede aanzicht.
Een bord met kiwi’s is van boven 
gefotografeerd.
Ernaast staat een foto die gemaakt is van een 
van de genummerde pijlen. Welke pijl geeft 
aan waar de foto is gemaakt? 

 11 Reken uit.
Schat de hoogte van de grote boom. 
Licht je antwoord toe.

1

1

4

7
3

1 3 3

1 2 2

2 2 1

voorkant

A C

D

B

17 blokjes

Het linkerzijaanzicht

B

De boom is even hoog als de flat

dus 5 × 3 meter = 15 meter hoog

3 7 8

5

2 6

4
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 12 Reken uit.
a Hoeveel liter water is er op een oppervlakte 

van 1 meter bij 1 meter gevallen?

b De oppervlakte van de gemeente Ede is 
ongeveer 320 km2. Ga ervan uit dat in deze 
hele gemeente zoveel regen is gevallen. 

 Hoeveel liter is dat?

 13 Reken uit.
Dit blok zeep weegt 60 gram. Hoeveel weegt 
een blok zeep waarvan alle afmetingen 2 keer 
zo groot zijn?

 14 Reken uit.
Op deze pallet is een aantal dozen gestapeld. 
De afmetingen van een doos zijn 
30 bij 40 bij 60 cm. 
a Bereken de afmetingen van deze stapel dozen.

b Hoeveel dozen liggen op de pallet?

c In een doos zitten pakken frisdrank met een 
inhoud van 0,75 liter. Hoeveel pakken 
frisdrank kunnen er in een doos?

d Een pak drinken kost € 1,30. Wat is de waarde 
van alle pakken frisdrank op deze pallet?

 15 Reken uit.
Deze lucifersdoosjes worden verpakt in een 
doos met afmetingen van 20 bij 28 bij 33 cm. 
Hoeveel lucifersdoosjes passen precies in deze 
doos?

Noodweer in Oost-Nederland

23 mei 2012 – Noodweer zorgde van-
avond op diverse plaatsen in Nederland 
voor grote wateroverlast. In de omgeving 
van Ede viel in korte tijd 40 millimeter 
water, aldus de MeteoConsult in 
Wageningen.

2,5 cm

5,5 cm 7 cm

VE
ILI

GH
EI
DS

LU
CI
FE
RS

40 mm = 0,4 dm en 1 meter = 10 dm

10 × 10 × 0,4 = 40 dm³ = 40 liter

320 km² = 320 000 000 m² 

320 km² × 40 liter = 12 800 000 000 liter

60 × 2 × 2 × 2 = 480 gram

180 bij 60 bij 120 cm

18 dozen

72 : 0,75 = 96 pakken

(20 × 28 × 33) : (5,5 × 7 × 2,5) 

= 192 doosjes

18 × 96 × € 1,30 = € 2246,40
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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.
Voor de bouw van een woning met kelder 
wordt een stuk grond afgegraven.
a Hoeveel m3 wordt uitgegraven?

b De uitgegraven grond wordt gestort op een 
terrein van 500 m2. Hoeveel cm wordt het 
terrein daarmee opgehoogd?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 11.1.

 2 Vul in.
Hieronder zie je het bovenaanzicht van een 
bord met fruit. 

Bij welke pijl is de rechter foto gemaakt? 

A C

D

B

Deze opdracht hoort bij paragraaf 11.2.

 3 Reken uit.
Hiernaast zie je het vliegtuig Airbus 380.
Er naast staat de doorsnede van het vliegtuig. 
Het vliegtuig heeft twee verdiepingen. 
De stoelindeling in de Airbus is: 3-4-3 beneden
en 2-4-2 bovendeks. De Airbus heeft 
792 stoelen. 
Boven- en benedendeks zijn evenveel rijen met 
stoelen. Hoeveel rijen stoelen zijn er 
bovendeks?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 11.2.

DoEL

1 m

20 m

6 m 10 m

2,5 m
12 m

(20 × 12 × 1) + (6 × 10 × 1,5) = 330 m³

330 : 500 = 0,66 meter, dus 66 cm

792 : 18 = 44 rijen met stoelen bovendeks

(en ook 44 rijen benedendeks)

C
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 4 Reken uit.

26

30 28B

16 zijkant zijkant dak

Maten in mm
C D 12

12 achterkant voorkant bodem

A

Het vogelhuisje dat hierboven is getekend wordt uit 2 planken met een dikte 
van 20 mm gemaakt. Bereken de lengte van A, B, C en D.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 11.3.

 5 Reken uit.
Een supermarkt maakt reclame voor Camembert.
Er komt rondom het kaasje een gele sticker met 
de nieuwe prijs. Bereken de afmetingen van de 
rechthoekige sticker.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 11.4.

 6 Schat de inhoud.
a Wat is de inhoud van de spoelbak?
 A 0,1 m3 D 0,8 liter
 B 8 dm3 E 80 liter
 C 1000 cm3 F 20 liter
b Leg uit hoe je aan je antwoord bent gekomen.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 11.5.

 7 Reken uit.
Deze oplegger is 12 meter lang en 2,5 meter breed.
Er is 58,5 m3 aan goederen geladen. De oplegger 
is voor 75% vol. 
Bereken de hoogte van de oplegger in cm.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 11.6.

10 cm

3 cm

A: 30 cm, B: 26 cm, C: 30 cm D: 26 cm

π × 10 = 31,4 cm bij 3 cm

30 × 25 × 10 ≈ 7500 cm³ ≈ 7,5 dm³

58,5 m³ = 75%; 1% = 0,78 m³; 100% = 78 m³

78 : (12 × 2,5) = 2,6 m = 260 cm

 B 8 dm
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EXTRA oEFENINGEN

Je kunt ook extra oefenen via NU Rekenen online.

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

 1 Reken uit.
a Uit hoeveel blokjes bestaat dit bouwwerk?

b De afmetingen van de blokjes zijn 5 × 5 × 5 cm. 
 Wat is de inhoud van dit bouwwerk?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 11.1.

 2 Vul in.
Hieronder zie je het bovenaanzicht van een bloemenbak. 

Bij welke pijl is de rechter foto gemaakt?  

A C

D

B

Deze opdracht hoort bij paragraaf 11.2.

 3 Reken uit.
De voor - en achterwand van dit tuinhuisje zijn 
van hout. De dakbedekking is van dakpannen. 
a Hoeveel m2 hout is nodig voor de voor- en 

achterwand? Houd geen rekening met deur 
en ramen.

b Hoeveel m2 dakpannen is nodig? 
 Reken 10% extra voor breuk en reserve.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 11.3.

DoEL

4,8 m

5,2 m

4 m

3,2 m

12 blokjes

5 × 5 × 5 × 12 = 1500 cm³

2 × (4,8 × 3,2 : 2) = 15,36 m²

2 × (4 × 5,2) × 1,1 = 45,76 m²

D
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 4 Reken uit.
a Hoeveel cm2 is de oppervlakte van deze 

verpakking?

b Is dit een literpak? Leg je antwoord uit.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 11.4.

 5 Reken uit.
Dit is een kubuswoning met 2 verdiepingen en 
een begane grond. Schat de inhoud van dit huis 
in m3.
Laat hieronder zien wat je gedaan hebt.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 11.5.

 6 Reken uit.
Bereken de afmetingen van dit putdeksel. 
Laat zien hoe je aan je antwoord komt

Deze opdracht hoort bij paragraaf 11.5.

 7 Reken uit.
a Een zwembad is 6 meter lang, 5 meter breed en 1,2 meter diep. 
 In 4 seconden stroomt er 1 liter water uit de kraan. Hoelang duurt het 

voordat het zwembad vol is?

b Elke week wordt 25% van het water weggepompt om te worden ververst. 
Hoe hoog staat het water nadat het is weggepompt en voordat het wordt 
ververst?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 11.6.

9 cm 1 cm

3,
5 

cm

6 cm9 cm 6 cm

19
,5

 c
m

Friesche
Vlag

Friesche
Vlag

Friesche
Vlag

31 × 23 = 713 cm²

19,5 × 9 × 6 = 1053 cm³ = 1,053 dm³ 

= 1,053 liter

3 verdiepingen is 9 meter

9 × 9 × 9 = 729 m³

Een steen 20 cm lang, dus deksel 60 × 60 cm 

6 × 5 × 1,2 = 36 m³ = 36 000 dm³ = 36 000 liter   

Tijd: 36000 × 4 = 144 000 seconden =144 000 : 3600 = 40 uur

1,2 meter × 0,75 = 0,9 meter diep na wegpompen 
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