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12.1  GEMIDDELDE

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert het gemiddelde van getallen berekenen.

Het gemiddelde berekenen
Om het gemiddelde van een rij getallen te berekenen tel je alle getallen 
bij elkaar op en daarna deel je door het aantal getallen.

Fatma heeft zes weken bijgehouden hoeveel geld ze per week aan 
boodschappen besteedt. 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6
€ 63,- € 78,- € 105,- € 40,- € 68,- € 54,-

Hoeveel besteedt Fatma gemiddeld per week aan boodschappen?

Fatma besteedt in zes weken 
€ 63,- + € 78,- + € 105,- + € 40,- + € 68,- + € 54,- = € 408,- aan boodschappen. 
Dat is per week € 408,- : 6 = € 68,-.

Fatma besteedt gemiddeld € 68,- per week aan boodschappen.

Het gemiddelde berekenen met weging
Soms wordt aan de getallen een bepaalde ‘zwaarte’ gegeven. Bij het 
berekenen van het gemiddelde vermenigvuldig je de getallen eerst met 
hun gewicht voor je ze optelt.

Bereken het gemiddelde cijfer van Memed voor zijn stage.

Memed heeft de volgende cijfers gekregen voor zijn stage als 
automonteur. Hij is beoordeeld op de volgende onderdelen:
Kennis van autotechniek (telt 2 keer mee) 8
Uitvoeren van reparaties (telt 3 keer mee) 7,5
Klantgerichtheid (telt 1 keer mee) 6
Inzet en motivatie (telt 2 keer mee) 7

2 × 8 + 3 × 7,5 + 1 × 6 + 2 × 7 = 16 + 22,5 + 6 + 14 = 58,5
Het gemiddelde van Memed is 58,5 : 8 = 7,3125.
Afgerond is dat 7,3.

DoEL

UITLEG

vooRBEELD

UITLEG

vooRBEELD
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 1 Bereken het gemiddelde van de getallen.
a 5, 9, 20, 7, 8

 Het gemiddelde is:  

b 109, 116, 104, 110, 89, 120, 108

 Het gemiddelde is:  

c 1, 5, −3, −8, 6, 0, 0, 2

 Het gemiddelde is:  

 2 Vul in en bereken.
a Kijk eens naar de tabel van de 

bezoekersaantallen van de bioscoop per 
fi lm. Bereken de ontbrekende gegevens van 
de tabel.

b Bereken het gemiddelde aantal bezoekers 
van de bioscoop per dag.

c Op welke dag had de bioscoop de meeste 
bezoekers?

d Welke fi lm is het best bezocht?

e Als het gemiddeld aantal bezoekers per dag 
van een fi lm boven de 200 ligt, dan besluit 
de bioscoop de fi lm nog een week te laten 
draaien. Voor welke fi lm geldt dit?

 3 Reken uit.

 20 dec. 21 dec. 22 dec. 23 dec. 24 dec. 25 dec. 26 dec.
gemeten 
min. temp. –7 –9 –3 –1 –1 1  2
gemeten 
max. temp. –3  1  1  6  6 7 10
aantal 
mm neerslag  0  0  1  0  4 3  4

a Bereken de gemiddelde maximumtemperatuur.

b Bereken de gemiddelde minimumtemperatuur.

c Bereken de gemiddelde hoeveelheid neerslag.

Bezoekersaantallen 
van Bioscoop Hollywood

 film 1 film 2
maandag 248  99
dinsdag 125  178
woensdag 190  125
donderdag 200  165
vrijdag 260  218
zaterdag 281  300
zondag  215  308
totaal aantal
bezoekers per week  
gemiddeld aantal
bezoekers per dag   

(5 + 9 + 20 + 7 + 8) : 5 = 49 : 5 = 9,8

(1 + 5 – 3 – 8 + 6 + 2) : 8 = 0,375

1519 : 7 = 217 en 1393 : 7 = 199

Op zaterdag

film 1

Voor film 1

(–3 + 1 + 1 + 6 + 6 + 7 + 10) : 7 =28 : 7 = 4 ºC

(–7 – 9 – 3 – 1 – 1 + 1 + 2) : 7 = –18 : 7 ≈ – 2,6 ºC

(1 + 4 + 3 + 4) : 7 = 12 : 7 ≈ 1,7 mm

(109 + 116 + 104 + 110 + 89 + 120 + 108) : 7 = 108

1393

199

1519

217

© Noordhoff Uitgevers bv 159

12  sTAT IsT IEK EN FoRMULEs



160

 4 Reken uit.
Aantal uren zon per dag in de maand april 2012.

1 april 7,5 11 april  4 21 april 3
2 april 3 12 april  2,5 22 april 5
3 april 4,5 13 april  1 23 april 3
4 april 0 14 april 10 24 april 5,5
5 april 3,5 15 april  2 25 april 4
6 april 9,5 16 april  9 26 april 3
7 april 2 17 april  1,5 27 april 6
8 april 6 18 april  4,5 28 april 0
9 april 0 19 april  4 29 april 4
10 april 0 20 april  4,5 30 april 8,5

a Op hoeveel dagen waren er in april 2012 geen zonuren?  

b Op welke dag heeft de zon het langste geschenen?  

c Gemiddeld schijnt de zon in april ongeveer 174 uur. Hoeveel uren heeft de 
zon in april 2012 onder het gemiddelde geschenen?

d Wat is het gemiddeld aantal zonuren per dag in april 2012?

 5 Bereken de eindcijfers.
Voor het berekenen van het eindcijfer gelden 
de volgende regels:
het schoolexamen telt 4 keer
het onderzoeksverslag telt 3 keer 
de presentatie van het onderzoek telt 1 keer

Bereken de eindcijfers en schrijf ze in de tabel.

a Joan  

b Kalief  

c Mette  

 6 Reken uit.
Een aantal merken zomerautobanden is 
uitgebreid getest. In de tabel staat een overzicht 
van de zes merken die het beste uit de test 
komen.
a Bereken de gemiddelde richtprijs van de zes 

merken.

b Hoeveel merken autobanden hebben een 
testoordeel boven het gemiddelde?

 Joan Kalief Mette
Schoolexamen 7 8 8
Onderzoeksverslag 7 7,5 8
Presentatie 9 8 6
Eindcijfer

merk                         richtprijs    testoordeel
Pirelli € 100,- 6,7
Michelin € 110,- 6,7
Nokian € 85,- 6,5
Dunlop € 95,- 6,4
Bridgestone € 100,- 6,3
Firestone € 90,- 6,0

174 – 121 = 53 uur onder het gemiddelde

121 : 30 ≈ 4 uur 

580 : 6 = € 96,67

gem: 38,6 : 6 ≈ 6,43 dus 3 boven gemiddelde

(4 × 7 + 3 × 7 + 9) : 8 ≈ 7,3

(4 × 8 + 3 × 7,5 + 8) : 8 ≈ 7,8

 (4 × 8 + 3 × 8 + 6) : 8 ≈ 7,8

Op 4 dagen

Op 14 april

7,3 7,8 7,8
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 7 Bereken het gemiddelde.
Om het gemiddelde testcijfer van een autoband 
te bepalen worden suboordelen gebruikt. In de 
tabel staat voor welke waarde de suboordelen 
meetellen.
Van een autoband zijn de volgende 
suboordelen bekend:
Op natte weg 7
Op droge weg 6
Slijtvastheid 5
Rolweerstand 7
Geluid 8

Bereken het gemiddelde testoordeel van deze 
band.

 8 Bereken het eindoordeel.
Bij een onderzoek naar de kwaliteit van 
voorgesneden kaas wordt bij het testoordeel 
gebruik gemaakt van suboordelen.

Bereken het eindoordeel van merk B en C en 
schrijf het in de tabel.

 smaak vet zout eindoordeel
merk A 6 9 4 
 6 × 5 = 30 9 × 3 = 27 4 × 2 = 8 65 : 10 = 6,5
merk B 7 3 4 

    
merk C 8 7 7    

EXAMENopDRAChT

Hardloopschoenen De gemiddelde prijs van deze rij 
hardloopschoenen is € 122,96.
Bereken de prijs van de Adidas Supernova 
schoenen.

 

 

Merk Prijs
Nike Air € 110,00
Asics Gel Nimbus € 149,95
Adidas Supernova € ?
Saucony Progrid € 107,95
Brooks Adrenaline € 129,95

Op natte weg   telt 4 × mee
Op droge weg  telt 2 × mee
Slijtvastheid  telt 2 × mee
Rolweerstand   telt 1 × mee
Geluid    telt 1 × mee

SMAAK telt 5 × mee
VETGEHALTE telt 3 × mee
ZOUTGEHALTE telt 2 × mee

3F

(4 × 7 + 2 × 6 + 2 × 5 + 7 + 8) : 10 = 65 : 10 = 6,5

(€ 122,96 × 5) – (€ 110,00 + € 149,95 + 
 
€ 107,95 + € 129,95) = € 116,95

7 × 5 = 35

8 × 5 = 40 7 × 3 = 21 7 × 2 = 14 75 : 10 = 7,5

3 × 3 = 9 4 × 2 = 8 52 : 10 = 5,2
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12.2  GEGEvENs vERWERKEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert het gemiddelde van getallen berekenen met behulp van een 
frequentietabel of diagram.

Een frequentietabel en het gemiddelde
In een frequentietabel schrijf je overzichtelijk op hoe vaak een getal 
(waarde) voorkomt. Daarna kun je het gemiddelde berekenen door eerst 
de waarde te vermenigvuldigen met het aantal keer dat deze waarde 
voorkomt.

Een fruitteler verbouwt een bepaald soort appels. Het gemiddelde gewicht 
van de soort is 85 gram.

De fruitteler neemt een steekproef en weegt een aantal appels van de 
nieuwe oogst. Het stelt de voorwaarde dat het gemiddelde gewicht niet 
meer dan 2% mag afwijken van het gemiddelde van 85 gram.

91  81  81  87  87  90  83  85  89  90  89  80  80  83  85  87

89  81  85  87  82  81    87     87     85  80  81  82  87  85  81  83

87  85  83     81     80  80  82     83     83  83     85      87     85     83  87     87

85  85  83  87  87

Door te turven zie je dat er 5 appels zijn die 80 gram wegen.
Je zegt: de frequentie van 80 is 5, 80 komt 5 keer voor in de resultaten. 

gewicht in gram  turven frequentie frequentie × gewicht
 80 //// 5   5 × 80 =   400
 81 ////   // 7   7 × 81 =   567
 82 /// 3   3 × 82 =   246
 83 ////   //// 9   9 × 83 =   747
 85 ////   //// 10 10 × 85 =   850
 87 ////   ////   /// 13 13 × 87 = 1131
 89 /// 3   3 × 89 =   267
 90 // 2   2 × 90 =   180
 91 / 1   1 × 91 =     91
  53           4479

Het gemiddelde gewicht is: 4479 : 53 ≈ 84,5 gram.
Het gemiddelde gewicht mag maximaal 2% afwijken. 2% van 85 gram is 
1,7 gram. 85 – 1,7 = 83,3 Het gemiddelde van 84,5 voldoet aan de 
voorwaarde van de fruitteler. 

DoEL

UITLEG

vooRBEELD
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 1 Bereken het gemiddelde.
Het gewicht van een gevulde koek is 80 gram.
De beheerder van een kantine twijfelt en weegt 
een aantal gevulde koeken. De resultaten zet 
hij in een tabel.
a Bereken het gemiddelde gewicht van deze 

gevulde koeken.

b Welk gewicht kwam het meeste voor bij de 
gewogen gevulde koeken?

c Hoeveel gram is het verschil tussen de 
lichtste en de zwaarste gevulde koek?

 2 Reken uit.
Om inkopen te kunnen doen voor een 
padvinderskamp wordt gevraagd hoeveel 
boterhammen ieder ongeveer per dag eet. 
a Bereken met behulp van de tabel hoeveel 

boterhammen één persoon gemiddeld per 
dag eet.

b Welk aantal boterhammen per dag wordt het 
meest genoemd?

c Hoe groot is het verschil tussen de aantallen 
bij vraag a en b?

d In een voorgesneden brood zitten 
24 sneetjes brood. Het padvinderskamp 
duurt 5 dagen. Hoeveel broden zullen ze 
nodig hebben?

 3 Reken uit.
a Wat is de gemiddelde loopafstand per 

deelnemer?

b Hoeveel procent van de deelnemers loopt 
minder dan de gemiddelde loopafstand?

gewicht 
in gram

frequentie gewicht × frequentie

77 3 77 ×   3 = 

78 4 78 ×   4 = 

79 11 79 × 11 = 

80 9 80 ×   9 = 

81 9 81 ×   9 = 

82 1 82 ×   1 =

aantal 
boterhammen 
per dag

frequentie aantal 
boterhammen 
per dag × 
frequentie

1 2

2 2

3 3

4 5

5 4

6 8

7 5

8 1

5 km

aa
nt

al
 p

er
so

ne
n 
�

0

50

60

40

30

20

10

afstand �

Aantal personen per afstand

10 km 15 km

231 + 312 + 869 + 720 + 729 + 82 = 2943

2943 gram : 37 ≈ 79,5 gram

79 gram

82 – 77 = 5 gram

146 : 30 ≈ 4,9 boterhammen

6 boterhammen

6 – 4,9 ≈ 1,1 boterhammen

(4,9 × 30 × 5) : 24 ≈ 30,6 = 31 broden

55 van de 110 = 50%

(55 × 5 + 30 × 10 + 25 × 15) : 110 ≈ 8,6 km

231

312

869

720

729

82

1 × 2 =  2

2 × 2 =  4

3 × 3 =  9

4 × 5 = 20

5 × 4 = 20

6 × 8 = 48

7 × 5 = 35

8 × 1 =  8
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 4 Reken uit.
Een verffabriek levert verf in busjes van 
750 mL. Er worden regelmatig steekproef 
genomen om te kijken of er voldoende verf in 
de busjes zit. Bij te grote afwijking wordt de 
vulmachine bijgesteld. De gemeten 
hoeveelheden staan in de tabel. 
a Wat is het grootste gemeten verschil met de 

inhoud van 750 mL?

b Welke inhoud is het meest gemeten?

c Bereken de gemiddelde inhoud van de 
gemeten busjes.

d Hoeveel mL wijkt de gemiddelde inhoud af 
van de bedoelde inhoud van 750 mL?

e De fabrikant wil dat maximaal 20% van de 
busjes meer dan 6 mL afwijkt van 750 mL. 
Wordt aan deze voorwaarde bij de steekproef 
voldaan? Laat je berekening zien.

 5 Reken uit.
Een pluimveehouder controleert regelmatig het gewicht van de eieren. Uit een 
steekproef komt het volgende resultaat. 

gewichtsklasse  klasse gemiddelde frequentie frequentie × klasse gemiddelde
Small (S)
43 – 53 gram 48 gram 28 28 × 48 = 
Medium (M)
53 – 63 gram 58 gram 32 
Large (L)
63 – 73 gram 68 gram 20 
Extra large (XL)
meer dan 73 gram 78 gram 20 

 
   a Bereken het gemiddelde gewicht van de eieren.

b De pluimveehouder is tevreden als het gemiddelde gewicht minimaal 
2 gram boven het klasse gemiddelde van M ligt. Verder is de eis dat het 
aantal eieren in klasse S minder dan 20% van het totaal is. Voldoen de 
eieren uit de steekproef aan deze voorwaarden?

inhoud frequentie
741 mL 3
742 mL 8
743 mL 6
744 mL 4
745 mL 2
746 mL 2
747 mL 1
748 mL 1
749 mL 2
750 mL 1

9 mL 

742 mL

22 318 : 30 = 743,9 mL

6,1 mL

17 van de 30 ≈ 57%, wordt niet voldaan

6120 : 100 = 61,2 gram

61,2 is 3,2 gram boven het klasse gemiddelde van M  

28 van de 100 = 28% is S dus voldoet niet.

1344

32 × 58 = 1856

20 × 68 = 1360

20 × 78 = 1560
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 6 Reken uit.
Op een snelweg geldt een maximumsnelheid 
van 100 km per uur.
Bij een snelheidscontrole worden de volgende 
snelheden gemeten.
98 – 110 – 105 – 103 – 80 – 87 – 135 
102 – 99 – 103 – 121 – 96 – 106 – 107 
99 – 108 – 111 – 112 – 90 – 92 – 87 
101 – 120 – 116 – 102 
a Hoe groot is het verschil tussen de laagst en 

de hoogst gemeten snelheid?

b Bereken de gemiddelde snelheid.

c Om gemakkelijker te kunnen rekenen 
worden de metingen in categorieën 
geplaatst. 

  Per categorie wordt het gemiddelde 
genomen om te rekenen. Bereken met 
behulp van de tabel de gemiddelde snelheid.

d Hoe groot is het verschil met het 
gemiddelde dat je berekend hebt bij b?

e Hoeveel procent van de voertuigen reed te 
hard?

f Bij een snelheid groter dan 105 km per uur 
wordt een bekeuring gegeven. Hoeveel 
bekeuringen worden er gegeven?

EXAMENopDRAChT

Huizenverkoop Hoeveel procent huizen werden er in mei 
2012 minder verkocht dan gemiddeld in de 
eerste 4 maanden van 2012?

 

Volgens Bouwkennis staat de woningbouw 
onder druk. ‘Met name de verkoop van 
nieuwe woningen is zorgwekkend.’ In de 
eerste 5 maanden van 2012 vonden er slechts 
5000 transacties plaats, met als dieptepunt 
900 verkochte woningen in mei.

snelheids- gemiddelde aantal per
categorie snelheid per  categorie
 categorie
t/m 80  80 1
81 t/m 90  85 3
91 t/m 100 95 5
101 t/m 105 103 6
106 t/m 110 108 4
111 t/m 120 115 4
> 120 120 2

3F

135 – 80 = 55 km per uur

2590 : 25 = 103,6 km per uur

2560 : 25 = 102,4 km per uur

103,6 – 102,4 = 1,2 km per uur

16 van de 25 = 64%

10 bekeuringen

In de eerste 4 maanden werden gemiddeld 

(5000 – 900) : 4 = 1025 huizen per 

maand verkocht. In mei 900. 

Dat is 
125

1025 = 12% minder.
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12.3  CoNCLUsIEs TREKKEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert welke conclusies je kunt trekken uit tabellen en grafi eken.

Conclusies trekken uit tabellen en grafi eken
Uit onderzoek van tabellen en grafi eken kun je het volgende te weten 
komen: 
– Welke waarneming komt het meeste voor?
– Wat zijn de hoogste en laagste waarnemingen?
– Hoe ver liggen de hoogste en de laagste waarneming uit elkaar?

Een docent presenteert de resultaten 
van een groep studenten bij een toets. 
De tabel en de grafi eken gaan over 
dezelfde groep en dezelfde toets.

Het gemiddelde cijfer is 158 : 25 = 6,32.
Het cijfer 6 komt het meest voor.
Het laagste behaalde cijfer is een 4 en 
het hoogste cijfer is een 10. 
Het verschil tussen het laagste en 
hoogste cijfer is zes punten.

De toets moet overgemaakt worden als: 
–  meer dan de helft van de leerlingen 

onder het gemiddelde heeft gescoord
–  en er meer dan 40% onvoldoendes zijn. 
Moet deze toets worden overgemaakt?

14 van de 25 leerlingen scoorden onder 
het gemiddelde 6,2. Dit is meer dan de 
helft. 
8 van de 25 leerlingen scoorden 
onvoldoende. Dat is 32%.
Conclusie: de toets hoeft niet 
overgemaakt te worden.

DoEL

UITLEG

vooRBEELD

Percentage lln. met een bepaald cijfer

4
5
6
7
8
9
10

20%

12%

24%
20%

12%

8%
4%

toetscijfer aantal leerlingen
 (frequentie)
 4 5
 5 3
 6 6
 7 5
 8 3
 9 2
 10 1

4

aa
nt

al
 le

er
lin

ge
n 
�

0

8

7

6

5

4

3

2

1

behaalde cijfers �

Aantal lln. per cijfer

5 6 7 8 9 10
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 1 Reken uit.
Een boekhandelaar houdt bij welke 
boekenbonnen hij verkoopt. 
a Hoeveel boekenbonnen van € 5,00 heeft hij 

verkocht? 

b Hoeveel boekenbonnen heeft hij in totaal 
verkocht?

c Van welk bedrag heeft hij de meeste bonnen 
verkocht?

d Wat is het gemiddelde bedrag van de 
verkochte bonnen? Gebruik zo nodig de 
tabel.

e Hoeveel procent van de bonnen ligt onder 
het gemiddelde bedrag?

 2 Reken uit.
In de tabel hiernaast staan de maandsalarissen 
van de werknemers.
a Bereken het gemiddelde maandsalaris in dit 

bedrijf.

b Welk maandsalaris komt het meeste voor in 
dit bedrijf?

c Als je de salarissen van laag naar hoog 
bekijkt, welk salaris krijgt de 
14e werknemer dan?

d In de antwoorden bij a, b en c vond je 
drie bedragen. Welke van deze drie 
antwoorden geeft volgens jou het beste 
beeld van het ‘gemiddelde salaris’ in dit 
bedrijf?

Verkoop boekenbonnen

€   5,00
€   7,50
€ 10,00
€ 12,50
€ 15,00
€ 25,00

7

15

12

10

4
2

bedrag in euro’s   5    7,50   10    12,50   15 25

frequentie

maandsalaris aantal werknemers
in euro’s
 22.000 1
 6.000 2
 2.750 3
 2.150 8
 1.600 13

7 boekenbonnen

50 boekenbonnen

502,50 : 50 = € 10,05

34 van de 50 = 68%

80.250 : 27 = € 2.972,22

€ 2.150,-

de mediaan geeft het beste beeld

€ 1.600,-

€ 7,50

7

35

15

112,5

12

120

10

125

4

60

2

50
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 3 Reken uit.
Deze grafi eken geven het verloop van een 
trainingsrit van Michelle weer.
a Bereken de gemiddelde snelheid in km per 

uur van Michelle tijdens de hele rit.

b Bereken de gemiddelde snelheid in km per 
uur van Michelle in de eerste 6 minuten.

c De hartslag van Michelle daalt na de 7e 
minuut. Geef daarvoor een verklaring.

 4 Beantwoord de vragen.
Een woningbouwvereniging wil de gemiddelde gezinsgrootte weten van haar 
huurders. Ze houdt daarom een steekproef. De resultaten staan in de tabel 
hieronder.

 aantal vrouwelijke personen
 0 1 2 3
aantal mannelijke personen    
0 – 7 4 3
1 2 18 15 4
2 1 25 18 2
3 0 22 6 3

a Hoeveel huishoudens waren bij de steekproef betrokken?

b Hoeveel huishoudens zijn er met twee mannen en twee vrouwen?

c Op de onderste rij van de tabel staat een 0.
 Wat geeft die 0 aan?

d Mag je uit opgave c concluderen dat deze samenstelling van een 
huishouden niet voorkomt onder de huurders?

1

af
st

an
d 

in
 m

et
er

s 
�

0

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

tijd in minuten �

Spintraining Michelle

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ha
rt

sl
ag

 �

0

140

120

160

100

80

60

40

20

tijd in minuten �
10987654321

6500 meter in 15 minuten = 6500 × 4 = 

26 000 meter in een uur = 26 km per uur

4000 meter in 6 minuten = 4000 × 10 = 

40 000 meter in een uur = 40  km per uur

korte rustpauze

130 huishoudens

18 huishoudens

Er is geen huishouden met 3 mannen, zonder vrouwen

Nee
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 5 Beantwoord de vragen.
De grafi eken hieronder gaan over het aantal verkochte pizza’s in een 
afhaalpizzeria.

Verkochte soorten pizza

margherita
napolitano
hawaï
salami
al funghi
al tonno
quattro formaggi
quattro stagioni

35%

20%
15%

10%

7%

5%
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3%
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week
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13

a Welke soort pizza wordt het minst verkocht?

b Wat is het record aantal verkochte pizza’s per week?

c Hoeveel pizza’s verkoopt de pizzeria gemiddeld per week?

d Hoeveel pizza’s quattro stagioni zijn in week 3 verkocht?

e Alleen voor de pizza quattro formaggi wordt gorgonzola kaas gebruikt. 
Voor één pizza quattro formaggi is 25 gram gorgonzola kaas nodig.

 Hoeveel gram gorgonzola kaas heeft de pizzeria gemiddeld per week 
nodig?

EXAMENopDRAChT

Autocircuit In deze grafi ek is het verloop getekend van 
een ronde door een coureur op een 
autocircuit. Bereken de gemiddelde snelheid 
in deze ronde in km per uur.
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3F

quattro stagioni

1500 pizza’s (in week 8)

13 000 : 13 = 1000 pizza’s

3% van 1400 = 42 pizza’s

5% van 1000 = 50 pizza’s   50 × 25 = 1250 gram gorgonzolakaas

3,75 minuten over 10 km is 

10 : 3,75 = 2,6666… km per minuut = 

160 km per uur.
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12.4  vUIsTREGELs EN FoRMULEs

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert hoe je met vuistregels en formules verbanden kunt beschrijven

Vuistregel
Een vuistregel is een rekenregel waarmee je op een gemakkelijke 
manier een vaak voorkomende berekening kunt uitvoeren.

Om snel en eenvoudig te berekenen of je een gezond gewicht hebt, 
wordt deze vuistregel gebruikt:

Een gezond gewicht in kg = je lengte in cm – 100

Als je 172 cm lang bent is 72 kg (172 – 100) een gezond gewicht.

Formules
Een formule is een rekenregel waarmee je nauwkeurig een vaak 
voorkomende berekening kunt uitvoeren.

De oppervlakte van een rechthoek kun je berekenen met de formule:
oppervlakte = lengte × breedte

Bereken de oppervlakte van deze rechthoek.

5 m

3 m

oppervlakte = lengte × breedte = 5 × 3 = 15 m²

DoEL

UITLEG

vooRBEELD

UITLEG

vooRBEELD
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 1 Bereken en vul de tabel in.
In de VS betaal je met dollars ($)
1$ = € 0,794 834 
Om handig terug te kunnen rekenen naar euro’s 
gebruik je een vuistregel.
Neem 1

5  deel van het aantal dollars en 
trek dat van het aantal dollars af. 
Stel je moet $ 30 betalen, de vuistregel is dan: 
1
5  van 30 = 6 en 30 – 6 = 24
$ 30 is dus ongeveer € 24,-
Vul nu de tabel verder in.

 2 Reken uit.
Er is een verband tussen de temperatuur en de hoogte op aarde. 
De vuistregel om de temperatuur in de bergen te schatten is:
Als je 100 meter stijgt, daalt de temperatuur ongeveer met 1 °C. 
Een dorp ligt op 700 meter hoogte. De temperatuur is daar 6 °C. 
a Bereken de temperatuur op 1000 meter hoogte.

b Op welke hoogte ligt de vorstgrens?

 3  Reken uit.
Bij Nordic Walking worden stokken gebruikt. 
De lengte van de stokken is afhankelijk van je 
lichaamslengte. Om de lengte van de stokken 
te bepalen kun je een vuistregel gebruiken.
De vuistregel is 0,68 keer je lengte in cm.
Het antwoord moet afgerond worden naar het 
dichtstbijzijnde getal dat deelbaar is door 5. 
a Bereken de lengte van de stokken als je 

1 meter en 72 cm lang bent.

b En hoe lang als je 1 meter 60 bent?

 4 Reken uit.
Een gezin van vijf personen gaat kamperen. 
Elke dag drinkt ieder bij het ontbijt een glas 
vers sinaasappelsap. Voor een glas sap zijn 
3 sinaasappels nodig. Hoeveel kg sinaasappels 
heeft het gezin nodig als ze een week gaan 
kamperen?

dollars euro’s

 $ 100
 
 $   70 

 $   55 

 $ 125 

 $   45

85 cm 90 cm 95 cm 100 cm 105 cm 110 cm

gemiddeld 11 stuks per 2 kg

2 kg

€  80,-

€  56,-

€  44,-

€ 100,-

€  36,-

300 meter hoger, temperatuur 3 ºC lager, dus 6 – 3 = 3 ºC

700 meter + 600 meter = 1300 meter

0,68 × 172 ≈ 117 cm, dus stok 115 cm

0,68 × 160 = 108 cm, dus stok 110 cm

3 × 5 × 7 = 105 sinaasappels

105 : 11 × 2 ≈ 19 kg
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 5 Reken uit.
Een stratenmaker berekent de breedte van een trottoir door het aantal tegels te 
tellen. Een trottoirtegel is 30 cm bij 30 cm.
a Een trottoir is 8 tegels breed. Bereken de breedte van het trottoir.

b Bereken steeds de breedte van het trottoir en schrijf het aantal in de tabel.

 

aantal tegels 5  7,5 8 9,5 
breedte van het   

1,8 m
    

3 m
trottoir in meters
 

c Bedenk een vuistregel om de breedte van het trottoir te berekenen als je het 
aantal tegels weet.

 6 Reken uit.
Als een chauffeur op de rem trapt, staat een 
auto nog niet gelijk stil. Hij ‘glijdt’ nog een 
aantal meters door. Deze afstand noem je de 
remweg.
a Bereken de remweg van een auto die 50 km 

per uur rijdt.

b Bereken de remweg van een auto die 100 km 
per uur rijdt.

 7 Bereken de temperatuur.
Gebruik de formule om de temperatuur te 
berekenen.
a 10 graden Celsius is … graden Fahrenheit.

 10 ºC =  Fahrenheit (F)
b 30 graden Celsius is … graden Fahrenheit.

 30 ºC =  Fahrenheit

 8 Welke formules zijn goed?
Met welke formules kun je de omtrek van een 
rechthoek berekenen?
A 2 × lengte + 2 × breedte C lengte × breedte
B 2 × (lengte + breedte)  D breedte + 2 × lengte

Vuistregel om de lengte van de remweg 
bij auto’s te bepalen:
1. de snelheid van de auto in km per uur
2. deel de snelheid door 10
3. vermenigvuldig dat getal met zichzelf
4. neem daarvan    deel

Stel je rijdt 80 km per uur
80 : 10 = 8 
8 × 8 = 64
   × 64 = 48     remweg is 48 meter

3–4

3–4

In Nederland drukken we de temperatuur 
uit in graden Celsius (C), in de VS in 
Fahrenheit (F)

Er is een formule om graden Celsius om 
te rekenen in graden Fahrenheit.
F = 1,8 × C + 32

8 × 30 = 240 cm breed

aantal tegels × 0,30 = breedte trottoir

50

86

50 : 10 = 5       
3
4  × 5 × 5 = 18,75 meter

100 : 10 = 10      
3
4  × 10 × 10 = 75 meter

1,5 2,25 2,4 2,85

6 10

 breedte C lengte  lengte + 2  breedte C lengte 
B 2  (lengte + breedte)  D breedte + 2 
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 9 Bereken een gezond gewicht.
Er bestaat een formule om een gezond gewicht 
te bepalen. De formule om je Body Mass Index 
(BMI) te berekenen is

gewicht in kg
lengte in meters × lengte in meters

.

a Bereken je BMI als je 1,75 meter lang bent 
en 73 kg weegt.

b Is dit volgens de tabel een gezond gewicht?

 10 Lees de grafi ek af en beantwoord.
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Reeks 2

De vuistregel om de maximale hartslag tijdens sporten te berekenen is:
Voor mannen: aantal slagen per minuut = 220 – leeftijd in jaren
Voor dames: aantal slagen per minuut = 225 – leeftijd in jaren
a Welke lijn hoort bij de vuistregel van de heren?

b Bernadette is 29 jaar. Wat is haar maximale hartslag?

EXAMENopDRAChT

Koikarpers Eén volwassen koikarper heeft ongeveer 
1000 liter water nodig. Hoeveel koikarpers 
kunnen er volgens deze vuistregel in deze 
vijver?

 

 

120 cm diep

3 m

2 m

BMI Gezond gewicht?
< 18,5 Ondergewicht
18,5 – < 25 Ideaal gewicht
25 – < 30 Overgewicht
≥ 30 Ernstig overgewicht

3F

73 : (1,75 × 1,75) ≈ 23,8

Ja, is ideaal gewicht

De blauwe lijn, reeks 1

2 × 3 × 1,2 = 7,2 m³ = 7,2 × 1000 liter

dus 7,2 = 7 koikarpers

225 – 29 = 196 hartslagen per minuut
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12.5  FoRMULEs EN GRAFIEKEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online. 

Je leert grafi eken te lezen en de formule die er bij hoort te vinden.

Grafi eken en formules
In een grafi ek zie je het verband tussen verschillende gegevens. 
In een grafi ek kun je ook trends ontdekken. 
Bij een grafi ek kun je soms een formule vinden.

28 000

30 000

32 000

34 000

36 000

38 000

40 000

26 000

42 000 23

22

21

20

19

18

17

16

15

14
2000

Aantal landbouwbedrijven    Gemiddelde oppervlakte

2002 2004 2006 2008 2010

aa
nt

al
 la

nd
bo

uw
be

dr
ijv

en

ge
m

id
de

ld
e 

op
pe

rv
la

kt
e 

in
 h

a

In deze grafi ek kun je zien hoe het aantal landbouwbedrijven en de 
gemiddelde oppervlakte van een bedrijf in de loop van de tijd 
veranderden.
Het aantal landbouwbedrijven werd steeds minder, terwijl de gemiddelde 
oppervlakte groter werd. 

Deze grafi ek geeft de groeicurve van 
een plant weer. De trend is dat de toename 
van de hoogte steeds minder wordt. 
Op een bepaald moment is de grootste 
hoogte bereikt.
De grootste hoogte van de plant is 80 cm.
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 1 Kijk naar de grafi ek en beantwoord de vragen.

1930
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Gemiddeld aantal dagen van een
verpleging in een ziekenhuis

a Hoeveel dagen was in 1960 de verpleging in een ziekenhuis gemiddeld 
korter dan in 1930? 

b En hoeveel dagen in 2009 korter dan in 1930?  

c Wat kun je zeggen over het aantal verpleegdagen in een ziekenhuis vanaf 
1930? 

d Kun je een verklaring bedenken voor het verloop van deze grafi ek?

 2 Welke van de volgende beweringen zijn waar?
Kijk eens naar het diagram over de verpleging in een ziekenhuis.
Welke van de volgende uitspraken zijn waar? 
A In 2009 lag je gemiddeld 25 dagen korter in het ziekenhuis dan in 1930.
B  De grootste daling van het gemiddeld aantal dagen verpleging was tussen 

1940 en 1950.
C  Het gemiddeld aantal verpleegdagen in een ziekenhuis zal in de toekomst 

nog sterk dalen.
D  Tussen 1930 en 1960 is het gemiddeld aantal verpleegdagen met ongeveer 

1
3  verminderd.

 3 Reken uit.
Een rijles van één uur kost gemiddeld € 35,-.
a Hoeveel betaal je voor 20 rijlessen? 

Schrijf je berekening op.

b Kijk naar de bijbehorende grafi ek en lees af 
hoeveel je voor 5 lessen moet betalen.

c Hoeveel rijlessen krijg je voor € 245,-?

d Welke formule past bij deze grafi ek?
 A prijs = aantal uur × 35
 B prijs = aantal uur + 35
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Van 30 naar 20 dus 10 dagen.
30 – 5 = 25 dagen korter

Dat het aantal verpleegdagen steeds is afgenomen

20 × € 35,- = € 700,-

€ 175,-

7 lessen

De technieken en medicijnen zijn verbeterd, daardoor sneller naar huis.

Welke formule past bij deze grafi ek?
 A 

prijs = aantal uur 

D  Tussen 1930 en 1960 is het gemiddeld aantal verpleegdagen met ongeveer 

A In 2009 lag je gemiddeld 25 dagen korter in het ziekenhuis dan in 1930.
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 4 Beantwoord de vragen.
Een auto kan met 1 liter benzine 15 km rijden.
a Hoeveel km kan deze auto rijden met 

40 liter benzine? Schrijf je berekening op.

b In de grafi ek staat het benzineverbruik van 
4 auto’s afgebeeld. Welke lijn laat het 
verbruik zien van de auto die 1 op 17 rijdt?

c Karel rijdt een auto die 1 op 10 rijdt. 
Hoeveel liter benzine heeft deze auto nodig 
voor 200 km? 

d Teken de lijn die bij dit verbruik hoort.

 5 Reken uit.
Hannah en Jos gaan kamperen en hebben de 
keuze uit twee campings. 
a Hannah en Jos willen een week gaan 

kamperen. Welke camping is het 
goedkoopst?

b In de grafi ek zijn de kosten voor beide 
campings af te lezen. Welke lijn is van 
Boslust en welke van Duinrand? Schrijf het 
in de grafi ek.

c Hieronder staan 4 formules om de kosten 
op een camping uit te rekenen.

 Geef aan welke formule bij Boslust hoort en 
welke bij Duinrand.

 I kosten = aantal dagen × 25 
 II  kosten = aantal dagen × 30 
 III  kosten = aantal dagen × 20 + 25
 IV  kosten = aantal dagen × 25 + 20 

 6 Reken uit en kies de formule.
a Je maakt een rit van 12 km. Hoeveel moet je 

betalen?

b Met welke formule kun je de prijs 
uitrekenen die je voor een taxirit moet 
betalen?

 I  prijs = aantal km × 5
 II  prijs = aantal km × 1,20
 III  prijs = aantal km × 5 + 1,20
 IV  prijs = aantal km × 1,2 + 5
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Camping ‘Boslust’:
€ 30,- per dag

Camping ‘Duinrand’:
€ 25,- per dag + € 20,- reserveringskosten.
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Taxitarieven:
vast bedrag per rit    € 5,-

bedrag per kilometer € 1,20

40 × 15 = 600 km

De rode lijn

200 : 10 = 20 liter

7 × 30 > 7 × 25 + 20  dus Duinrand

12 × € 1,20 + € 5,- = € 19,40

Duinrand (IV)

Boslust (II)

prijs = aantal km 
IV  
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 7 Reken uit.
De moeder van Johannes heeft tot zijn zesde jaar bijgehouden hoeveel hij 
groeide. Elk half jaar schreef ze zijn lengte op in cm. In de tabel staat het 
resultaat.

leeftijd in jaren lengte in cm
1   80 cm
1,5   85 cm
2   85 cm
2,5   90 cm
3   95 cm
3,5 105 cm
4 110 cm
4,5 112 cm
5 115 cm
5,5 117 cm
6 120 cm
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Groeicurve
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Gemiddelde lengte

a Teken de groeicurve van Johannes in de grafi ek.
b Vergelijk de groeicurve van Johannes met die van een gemiddeld 

Nederlands kind. Wat valt je op?

c Mag je zeggen dat Johannes langer is dan een gemiddeld kind? 
 Motiveer je antwoord.

d Tot welke leeftijd zal de groeicurve van Johan stijgen? 
Licht je antwoord toe.

e Waarom zit er nergens een dalende lijn in deze grafi ek?

EXAMENopDRAChT

Fietsen Deze grafi ek geeft het verloop van een 
fi etstocht aan. Bereken de gemiddelde 
snelheid van de fi etser in km per uur.
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3F

De groei schommelt om het gemiddelde

Nee, lengte ligt steeds rond het gemiddelde

Tot ongeveer 17 – 18 jaar.

150 minuten = 2,5 uur. 

75 km in 2,5 uur = 30 km per uur

Kinderen worden niet kleiner, alleen maar groter.
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12.6  GEMENGDE opGAvEN

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.
Het eerste vaatje nieuwe haring wordt elk jaar 
geveild. De opbrengst is voor een goed doel.
a Zet de opbrengsten van het eerste vaatje 

haring op volgorde van laag naar hoog.

b Welke opbrengst staat precies in het midden 
van deze rij?

c Bereken de gemiddelde opbrengst van een 
vaatje haring van 2006 tot en met 2012.

d Wat is het gemiddelde van de hoogste en de laagste opbrengst van een 
vaatje haring?

e Met hoeveel procent is de opbrengst tussen 2011 en 2012 gestegen?

f Als deze trend zich voortzet wat zou de opbrengst van 2013 dan kunnen zijn?

g Een liefdadigheidsinstelling is genomineerd voor de opbrengst van 2013. 
Welke opbrengst is volgens jou de meest realistische?

 – het antwoord bij vraag b
 – het antwoord bij vraag c
 – het antwoord bij vraag d
 – het antwoord bij vraag f
 Licht je antwoord toe.

 2 Trek de juiste conclusie.
In deze grafi ek staan de gegevens van een 
ROC-opleiding niveau 2 gedurende de jaren 
2008 tot en met 2012. Welke conclusie mag je uit 
deze cijfers trekken?
A  Het aantal gediplomeerden bleef in de jaren 

2009, 2010 en 2011 gelijk.
B  De kwaliteit van het onderwijs nam toe.
C  Het gemiddeld aantal gediplomeerden per 

jaar in deze periode was 250.
D  Ongeveer 50% van de studenten zakt elk jaar. 
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2011 met € 68.000,-

€ 488.000,- : 7 = € 69.714,-

(€ 95.000,- + € 55.000,-) : 2 = € 75.000,-

van € 68.000,- naar € 95.000,- ≈ 40%

€ 95.000,- × 1,40 = € 133.000,-

Het gemiddelde van alle jaren

C  Het gemiddeld aantal gediplomeerden per 

 – het antwoord bij vraag b
 – het antwoord bij vraag c
 – het antwoord bij vraag d
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 3 Reken uit.
Bij een wedstrijd turnen worden de deelnemers beoordeeld door een jury. 
In de tabel zie je de waarderingen van de jury.

naam          

Eva 7,8 8,1 6,9 8,8 7,6 8,5 7,8 8,0 8,2 8,0

Emma 8,0 8,4 8,1 7,6 7,7 7,8 8,0 8,0 8,1 7,3

Enqu 7,5 9,0 9,0 9,5 9,4 9,6 9,3 8,8 8,9 9,4

Ayla 9,1 9,0 8,8 8,7 9,3 9,0 9,1 9,0 8,9 9,0

a Vul in de laatste kolom de gemiddelde score van elk meisje in.
b Wie heeft gewonnen volgens deze berekening?

c In werkelijkheid wordt de laagste en hoogste score weggestreept.
 Bereken de gemiddelde scores van de meisjes op deze manier.

d Wie wint de wedstrijd?

 4 Reken uit.
In een woonwijk waar de maximumsnelheid 
50 km per uur is, wordt hard gereden. 
De wijkraad overweegt verkeersremmende 
maatregelen. Men doet eerst een onderzoek 
naar de snelheid. Dit zijn de resultaten.
a Hoeveel procent van de gecontroleerde 

voertuigen reed meer dan 10% te snel?

b Hoeveel procent van de gecontroleerde 
voertuigen reed meer dan 20% te snel?

c De wijkraad voert verkeersremmende 
maatregelen uit als 30% of meer sneller 
rijdt dan 60 km per uur. Is dat in dit 
onderzoek het geval?

categorie aantal
46 t/m 50 km per uur 28
51 t/m 55 km per uur 82
56 t/m 60 km per uur 155
61 t/m 65 km per uur 195
66 t/m 70 km per uur 25
71 t/m 75 km per uur 15

Enqu heeft gewonnen

Enqu wint de wedstrijd

meer dan 10% is sneller dan 50 km 

per uur, dat zijn 390 van de 500 = 78%

meer dan 20% te snel is sneller dan 60 km 

per uur, dat zijn 235 van de 500 = 47%

Ja, 47% rijdt sneller dan 60 km/uur

Eva: 8,0       Emma: 7,91          Enqu: 9,16        Ayla: 8,99

7,97

7,9

9,04

8,99
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 5 Reken uit
Om de hoogte van een kozijn uit te rekenen kun 
je een vuistregel gebruiken.
De stenen van het metselwerk zijn ongeveer 
6 cm dik.
De hoogte in cm van een gemetselde muur kun 
je bereken met de vuistregel:
hoogte = aantal lagen × 6
Bereken de hoogte van het raamkozijn.

 6 Reken uit.
Voor de benodigde hoeveelheid grasland voor 
een bedrijf met koeien kun je een vuistregel 
gebruiken: Op elke 2 hectare grasland kun je 
5 koeien houden.
a Hoeveel koeien kan een boer houden die 

36 hectare grasland heeft?

b Een boer wil 120 koeien houden. 
Hoeveel hectare grasland heeft hij nodig?

 7 Reken uit.
Hiernaast staat de groeicurve van een 
zonnebloem.
a Thijs zegt dat de plant elke week 20 cm 

groeit. Klopt dat?

b Hoe komt Thijs erbij om die uitspraak te 
doen?

c Hoeveel cm zal de plant in week 8 groeien, 
denk je? Licht je antwoord toe.

d Hoe hoog zal deze zonnebloem worden, 
verwacht je? Licht je antwoord toe.

Uit Wikipedia:
De zonnebloem is een 1 tot 3 
meter hoge eenjarige plant uit 
de composietenfamilie.
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19 × 6 = 114 cm

36 : 2 × 5 = 90 koeien

120 : 5 × 2 = 48 hectare grasland

Is waar voor de 1e 5 weken, daarna niet

Het eerste stuk is een rechte lijn

Slechts een paar cm

160 cm, de lijn wordt dan horizontaal
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 8 Reken uit.
In deze grafi ek kun je afl ezen hoeveel benzine 
er in de tank van een auto zit gedurende een 
autorit naar Frankrijk.
a Hoeveel liter zit er bij de start van de autorit 

in de tank?

b Na hoeveel km wordt er getankt?

c Hoeveel liter wordt er bijgetankt?

d Hoe groot is het benzineverbruik van deze 
auto? (Hoeveel km kun je rijden met 
1 liter?)

e Hoeveel km was de rit in totaal?

 9 Reken uit.
Een supermarkt onderzoekt hoe lang de 
klanten in de winkel zijn.
In de tabel hieronder staan de resultaten 
van twee steekproeven.
a Hoelang zijn de klanten op 

maandagmorgen gemiddeld in de 
winkel?

b Hoelang zijn de klanten op 
maandagavond in de winkel?

c De belangstelling voor de koopavond 
op maandag valt tegen. 

 De supermarkt stelt een minimumeis 
voor het open houden op 
maandagavond: 20% van het aantal 
bezoekers op maandagmorgen. 
Zal de supermarkt open blijven op 
maandagavond?
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 maandagmorgen
verblijf gem. aantal gem. × aantal

 0 – 5 min. 3 min. 15 

 6 – 10 min. 8 min. 22 

 11 – 15 min. 13 min. 88 

 16 – 20 min. 18 min. 75

 maandagavond
verblijf gem. aantal gem. × aantal

 0 – 5 min. 3 min 13 

 6 – 10 min. 8 min. 11 

 11 – 15 min. 13 min. 5 

 16 – 20 min. 18 min. 1

40 liter benzine

Na 450 km

Van 10 naar 40 dus 30 liter

450 : 30 = 15 dus 15 km met 1 liter

750 km

2715 : 200 = 13,6 minuten

190 : 30 = 6,3 minuten

30 van 200 = 15%, de winkel zal 

niet open blijven 
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© Noordhoff Uitgevers bv 181

12  sTAT IsT IEK EN FoRMULEs



182

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.
Asperges worden in verschillende 
kwaliteitsklassen verdeeld. 

klasse dikte in mm prijs per kg verkocht
 AAA 16 – 20 € 6,00 50 kg
 AA 20 – 28 € 8,50 82 kg
 A > 28 € 7,00 12 kg
 B 12 – 16 € 4,00 68 kg

In de tabel zie je wat tuinder Gaastra op een dag verkocht heeft. 
Bereken de gemiddelde prijs die 1 kg asperges die dag opbracht.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 12.1.

 2 Reken uit.
Volgens de fabrikant zitten in een zakje drop 
gemiddeld 40 dropjes. Er worden regelmatig 
steekproeven gedaan. De resultaten staan in de 
tabel hiernaast. 
a Bereken het gemiddelde aantal dropjes in 

een zakje bij deze steekproef.

b Welk aantal kwam het meeste voor bij deze 
steekproef?

c Hoe groot is het verschil tussen het aantal dropjes in het zakje met de 
meeste en het zakje met de minste?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 12.2.

 3 Reken uit.
Kijk nog eens naar de tabel bij opgave 2.
De fabrikant van deze drop stelt eisen aan het aantal dropjes in een zakje.
– Het gemiddelde aantal dropjes in een zakje moet meer dan 40 zijn.
–  niet meer dan 10% van de zakjes mag 5% meer of 5% minder dan 

40 dropjes bevatten. Voldoet de steekproef aan deze eisen?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 12.3.

DoEL

aantal frequentie aantal × frequentie
 36 1 
 37 3 
 38 4 
 39 5 
 40 10 
 41 22 
 42 3 
 43 1 
 44 1 

36
111
152
195
400
902
126

43
44

(50 × € 6,- + 82 × € 8,50 + 12 × € 7,- + 68 × € 4,-) : 212 = € 1.353,- : 212 = € 6,38

2009 : 50 = 40,18 dropjes

41 dropjes

44 – 36 = 8 dropjes

minder dan 38 = 8%, meer dan 42 = 4% gem. is 40,2 dus steekproef voldoet.
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 4 Reken uit.
Een hovenier plant eenjarige bloemen zoals 
afrikaantjes, petunia’s, en viooltjes.
Om het aantal plantjes te berekenen gebruikt 
hij een vuistregel.
aantal plantjes = aantal m2 ×	15 + 20.
a Hoeveel plantjes heeft hij nodig voor een 

perk van 5 m2.

b Hij moet een rechthoekige border van 8 bij 
0,5 meter vullen. Hoeveel plantjes heeft hij 
nodig?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 12.4.

 5 Reken uit.
Een auto wordt elk jaar minder waard.
De grafi ek hiernaast geeft de waarde van een 
bepaald merk weer.
a Hoeveel is de waarde van de auto na 5 jaar?

b Om de waarde te berekenen kun je ook een 
formule gebruiken. Welke formule geldt 
hier?

 A waarde = 10 000 – aantal jaar
 B waarde = 10 000 – aantal jaar × 5000
 C waarde = 10 000 – aantal jaar × 1000
 D waarde = 10 000 – aantal jaar × 1400
c Kun je met deze formule ook de waarde 

uitrekenen na 10 jaar?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 12.5.

 6 Reken uit.
In deze grafi ek kun je het aantal zonuren in de 
maand september afl ezen. Met een rode lijn is 
het langjarig gemiddelde in die maand 
aangegeven. Hoeveel procent wijkt het 
gemiddelde van deze maand af van het 
langjarig gemiddelde?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 12.6.
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langjarig gemiddelde

5 × 15 + 20 = 95 plantjes

(8 × 0,5) × 15 + 20 = 80 plantjes 

€ 3000,-

Nee, na 10 jaar is de waarde negatief

gem = 102 : 30 = 3,4 uur in sept

1,1 van de 4,5 = 24,4%

 10 000 – aantal jaar 
 D 

Kun je met deze formule ook de waarde 
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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.
Van een basketbalteam zijn de lengtes van de spelers 1,93 m, 1,95 m, 2,11 m, 
2,08 m, 1,99 m, 1,85 m, 2,13 m en 2,04 m. Bereken de gemiddelde lengte van 
dit team.

 2 Reken uit.
Rachid levert bij bouwtechniek een 
praktijkwerkstuk in. Hiernaast staat de 
beoordeling. Om naar het volgende onderdeel 
van zijn opleiding te kunnen moet het eindcijfer 
minstens een 6 zijn. Welk cijfer moet voor het 
functioneren worden gehaald?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 12.1.

 3 Reken uit.
Bij de roeisport heeft de 8 met stuurman 8 roeiers en een stuurman.
Het gemiddeld gewicht van de 8 roeiers mag hoogstens 72,5 kg zijn.
Het gemiddeld gewicht van de bemanning (8 roeiers inclusief de stuurman) 
mag hoogstens 70 kg zijn. Men probeert met een zo licht mogelijke 
bemanning te varen. Hoe zwaar mag de stuurman zijn als de roeiers gemiddeld 
72 kg wegen?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 12.2.

 4 Reken uit.
Een zuivelbedrijf maakt geitenkaasjes van 1 kg. 
In de tabel hiernaast zie je welke gewichten bij 
een steekproef worden gemeten.
a Bereken het gemiddeld gewicht van de 

kaasjes.

b Het gemiddeld gewicht mag hoogstens 1% 
afwijken van 1 kg. Voldoet de steekproef 
aan deze eis?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 12.3.

DoEL

 cijfer weging
maatvoering 5,5 × 2
afwerking 6,5 × 2
originaliteit 5,0 × 1
functioneren …. × 5

gewicht in gram aantal gewicht × aantal
 985 2 
 990 4 
 995 18 
 1000 20 
 1005 12 
 1010 2 
 1015 1 
 1020 1 
  

16,08 : 8 = 2,01 meter

((10 × 6) – (2 × 5,5 + 2 × 6,5 + 5)) : 5 = 6,2

9 × 70 – 8 × 72 = 54 kg

59 955 gram : 60 = 999,25 gram

1000 × 0,99 = 990 gram dus voldoet

1970
3960

17 910
20 000
12 060

2020
1015
1020
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 5 Reken uit.
Om de grootte van een aquarium te bepalen 
wordt de volgende vuistregel gebruikt:
3 liter water per cm vis. 
Voor een dwergstekelbaarsje is dus 
4 × 3 = 12 liter water nodig.
a Hoeveel liter water is nodig voor de vissen 

die hiernaast staan?

b Bereken de afmetingen van de bodem als je 
aquarium niet hoger dan 50 cm mag zijn.

 6 Reken uit.
Bij het reizen met de bus is het instaptarief 
83 eurocent. De prijs per kilometer is 
13,2 eurocent.
a Hoeveel kost een busreis van 6 kilometer?

b Je kunt van Gieten met de bus direct naar 
Haren en je kunt via Groningen. Omdat de 
directe verbinding in de vakantie niet rijdt, 
moet je dan via Groningen. De directe 
verbinding is 24 km, via Groningen is het 
42 km. Hoeveel is een busreis van Gieten 
naar Haren in de vakantie duurder?

 7 Reken uit.
Hiernaast kun je het aantal zonuren gedurende 
een week afl ezen. Het aantal zonuren op 
zaterdag is niet ingetekend. Het gemiddelde 
aantal zonuren in die week was 5.
Hoeveel uren zon waren er op zaterdag?

5 dwergstekelbaarsjes (4 cm)
3 elritsen (8 cm)
2 vorens (12 cm)
2 kolblei (16 cm)
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100 × 3 = 300 liter

300 : 5 = 60 dm² dus 10 bij 6 dm of 12 

bij 5 dm of 15 bij 4 dm of 20 bij 3 dm

6 × 0,132 + 0,83 = € 1,62

42 – 24 = 18 km

18 × 0,132 = € 2,38 duurder

5 × 7 = 35 zonuren

35 – 31 = 4 zonuren op zaterdag
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