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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave

worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige

andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond

van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen

aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave

in compilatiewerken op grond van artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO

(www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen.

Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de

uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met

de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief, te vinden op

www.edu-actief.nl.

2



Inhoud

4Voorwoord

6Verhoudingen en breukenHoofdstuk 1

20Verhoudingen, breuken en kommagetallenHoofdstuk 2

31Verhoudingen en procentenHoofdstuk 3

45Verhoudingen, breuken, procenten en kommagetallenHoofdstuk 4

54HerhalingHoofdstuk 5

61Eindopdracht en reflectie

3



Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over verhoudingen in verband.
Je leert dat verhoudingen in het dagelijks leven vaak als breuken, procenten en
kommagetallen voorkomen.
Het gaat verder over het herkennen van het verband tussen breuken, procenten en
kommagetallen.
Ook leer je hoe je verhoudingen kunt omzetten in breuken, procenten en kommagetallen.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

4



Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl.
2. Klik op de knop Deelnemer.
3. Klik op ‘Rekenen 1F’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link van de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1

Verhoudingen en breuken
Dit hoofdstuk gaat over:
• hoe je het verband tussen verhoudingen en breuken kunt herkennen
• het omzetten van verhoudingen in breuken
• het omzetten van breuken in verhoudingen
• hoe in het dagelijks leven verhoudingen en breuken door elkaar worden gebruikt.

Verhoudingen kom je op verschillende manieren tegen.
Je leest bijvoorbeeld in de krant: 1 op de 5 kinderen is te dik.
Dat betekent: van de 5 kinderen is er gemiddeld 1 kind te dik.
Je schrijft het met een deelteken. Het aantal te dikke kinderen is 1 : 5.
Je kunt ook een breuk gebruiken.

Dan staat er dat 15  deel van de kinderen te dik is.

Weet je?
Een breuk kun je op 2 manieren schrijven:

1/5 en 15

Opdracht 1
Wat weet jij al over verhoudingen en breuken? Schrijf dat op.

Bespreek het daarna samen. Had je hetzelfde opgeschreven?
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Van verhouding naar breuk
Verhoudingen kun je dus ook als een breuk schrijven.

De verhouding 1 : 5 kun je ook als breuk schrijven: 1/5 of 15
De verhouding 1 : 5 kun je tekenen in een strook.
Hieronder is 1 van de 5 hokjes gekleurd.

De breuk 15  kun je ook tekenen in een strook.

Hieronder is 15  deel van de hokjes gekleurd.

Opdracht 2
Welke verhoudingen en breuken horen bij elkaar?
Als je het nog lastig vindt, teken je de stroken op kladpapier.

De verhouding 1 : 2 hoort bij de breuk: 

De verhouding 1 : 6 hoort bij de breuk: 

De verhouding 1 : 4 hoort bij de breuk: 

De verhouding 1 : 3 hoort bij de breuk: 

Opdracht 3
Welke breuken en verhoudingen horen bij elkaar?
Als je het nog lastig vindt, teken je de stroken op kladpapier.

De breuk 18  hoort bij de verhouding: 

De breuk 15  hoort bij de verhouding: 

De breuk 110  hoort bij de verhouding: 

De breuk 17  hoort bij de verhouding: 
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Verhoudingen en breuken worden vaak door elkaar gebruikt.
Dat betekent, dat je van een verhouding ook een breuk kunt maken.
‘1 op de 3’ meisjes vindt het leuk om een boek te lezen.
Dat betekent: van de 3 meisjes vindt gemiddeld 1 meisje het leuk om een boek te lezen.
De verhouding 1 : 3 kun je tekenen in een strook.

Er had ook kunnen staan: 13  deel van de meisjes vindt het leuk om een boek te lezen.

De breuk 13  kun je ook tekenen in een strook.

Vergelijk de stroken.
Je ziet dat het gekleurde stuk van de eerste strook even groot is als het gekleurde stuk
van de tweede strook.

Dus de verhouding 1 : 3 is hetzelfde als de breuk 13 .

Opdracht 4
Bij de redactie van de krant is een artikel binnengekomen.
In het artikel staan veel verhoudingen.
De redactie vindt het beter de verhoudingen te veranderen in breuken.
Bijvoorbeeld:
Er staat: 1 op de 3 leerlingen heeft een tablet.

Het wordt: 13  deel van de leerlingen heeft een tablet.

Er staat: 2 van de 3 leerlingen heeft een laptop.

Het wordt:  deel van de leerlingen heeft een laptop.

Er staat: 3 op de 5 studenten gebruikt een tablet tijdens de les.

Het wordt:  deel van de leerlingen gebruikt een tablet tijdens de les.

Er staat: 2 van de 9 studenten gebruikt een laptop tijdens de les.

Het wordt:  deel van de studenten gebruikt een laptop tijdens de les.
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Je kunt van alle verhoudingen een breuk maken.
De verhouding 2 : 3 kun je tekenen in een strook.

Bij deze verhouding hoort de breuk 23  .

Opdracht 5
Maak van de verhoudingen een breuk.
Als je het nog lastig vindt, teken je de stroken op een kladpapier.

Van de verhouding 2 : 5 maak je de breuk: 

Van de verhouding 5 : 6 maak je de breuk: 

Van de verhouding 3 : 4 maak je de breuk: 

Van de verhouding 3 : 8 maak je de breuk: 

Voorbeeld
De baas van de schoenenwinkel leest op internet ‘1 op de 3 meisjes wil laarzen met een
hoge hak’.
Hij wil weten of dat ongeveer klopt met de laarzen die hij verkoopt.
Vorig jaar heeft hij in totaal 300 paar laarzen verkocht.

Daarvan zijn er 100 paar laarzen met een hoge hak verkocht. 100 is 13  deel van 300.

De breuk 13  is hetzelfde als de verhouding 1 : 3.
Het artikel op internet klopt dus precies met het aantal verkochte laarzen met een hoge
hak in de winkel.
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Opdracht 6
Bereken of de artikelen op internet kloppen met de verkoop in de winkel.

In de schoenenwinkel zijn in totaal 500 paar schoenen verkocht.
Daarvan zijn er 100 paar sportschoenen verkocht.

100 is  deel van 500.

De breuk is wel/niet hetzelfde als de verhouding.

In de kledingwinkel zijn in totaal 500 jassen verkocht.
Daarvan zijn er 100 korte jasjes verkocht.

100 is  deel van 500.

De breuk is wel/niet hetzelfde als de verhouding.

In de kledingwinkel zijn in totaal 600 broeken verkocht.
Daarvan zijn er 300 spijkerbroeken verkocht.

300 is  deel van 600.

De breuk is wel/niet hetzelfde als de verhouding.
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