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INLEIDING 
Het Muiswerkprogramma Rekenen en Wiskunde Verhoudingen 1F (verder in 

dit document te noemen Verhoudingen 1F) is een module uit de bundel Muis-

werkprogramma´s Rekenen en Wiskunde voor niveau 1. Het bestrijkt de 

basisvaardigheden van het rekenen met verhoudingen, breuken, procenten en 

decimale getallen, regels en vaardigheden die op de basisschool worden aan-

geleerd en geoefend en die in het voortgezet onderwijs worden uitgebouwd en 

toegepast.  

In het eerste deel van Verhoudingen 1F (rubrieken A-E) komt de kern van 

genoemde rekenvaardigheden aan de orde. In het tweede deel (rubrieken G-

H) wordt de 1S stof behandeld en in het derde deel (rubrieken R-W) komt de 

stof terug maar nu aan de hand van opgaven uit de praktijk. De praktijkoefe-

ningen sluiten op een simpele manier aan bij de opleiding van de student. 

Voor het VMBO kan een vakrichting gekozen worden en voor het MBO een 

Crebo-code, die beide direct de contextrubriek aansturen. Voor meer theoreti-

sche opleidingen (vmbo-tl, havo, vwo) kan de richting algemeen gekozen 

worden. Dan wordt automatisch een rubriek geselecteerd met gevarieerde 

praktijksommen. Zie de sectie MENU BESTAND/ GEGEVENS/ 

PERSOONSGEGEVENS in het hoofdstuk WERKING. 

Muiswerk Rekenen en Wiskunde kan gebruikt worden naast elke lesmethode. 

Leerlingen hoeven geen specifieke voorkennis te hebben om met het pro-

gramma te kunnen werken. Enige ervaring in het werken met de muis (aan-

wijzen, klikken, afrollen, slepen) is wel gewenst. Muiswerk Rekenen en Wis-

kunde is zeer geschikt om ontbrekende kennis bij leerlingen aan te leren of 

weggezakte kennis op te halen en aan te vullen en om de rekenvaardigheden 

te oefenen en te onderhouden. 

DOELGROEP 
Het computerprogramma Verhoudingen 1F is bedoeld voor leerlingen in 

groep 7 en 8 van het basisonderwijs, in de eerste klassen van vmbo-bbl, -kbl 

en –gl. In de brugklassen van vmbo-tl, havo en vwo kan het programma ge-

bruikt worden voor leerlingen die moeite hebben met de basisbewerkingen, 

automatiseren en memoriseren en voor wie Verhoudingen 2F nog wat te 

moeilijk is. In mbo 1&2, het volwassenenonderwijs en de basiseducatie kan 
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het programma gebruikt worden om de basisvaardigheden aan te leren en 

voor remediërende doeleinden. Het programma is bijzonder geschikt voor 

groepen waarin niveauverschillen bestaan. Het programma kan zowel ge-

bruikt worden door leerlingen die nog veel rekenfouten maken als door leer-

lingen die al enigszins gevorderd zijn. De doelgroep is dus erg breed. In het 

bijzonder voor leerlingen die het ‘gewone’ oefenen niet interessant meer 

vinden, biedt dit computerprogramma nieuwe mogelijkheden. Het programma 

is geschikt voor zowel allochtone als niet-allochtone leerlingen.  

STRUCTUUR 
Het basisprincipe van Muiswerkprogramma's is dat een diagnostische toets de 

leerling stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de fouten die hij maakte. 

De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw oefenen om de 

zwakke plekken in zijn kennis op te vullen. Ook Muiswerk Verhoudingen 1F is 

zo gestructureerd.  

De lesstof is ingedeeld in 13 rubrieken (onderwerpen), zie het schema hierna. 

De opbouw is cumulatief en in oplopende moeilijkheidsgraad, d.w.z. wat in 

eerdere rubrieken aan de orde kwam, wordt bekend verondersteld. Er is 

echter ook veel herhaling. Elke rubriek bevat meerdere oefeningen. Een toets 

omvat 1 of meer rubrieken. Oefeningen beperken zich altijd tot een deel van 

de stof, leggen uit, geven tips, laten voorbeelden zien, laten de leerling oefenen 

en laten hem weten wat hij goed en fout doet. De oefeningen hebben een 

variërende inhoud. Oefenvragen die fout beantwoord zijn worden herhaald en 

aangevuld met nieuwe nog niet eerder gestelde vragen. Daarmee wordt ge-

stimuleerd om goed naar de feedback te kijken. Zowel in de meerkeuze als de 

open vragen zijn veel voorkomende foutieve antwoorden verwerkt. Voor de 

meerkeuze vragen worden deze antwoorden als selectie mogelijkheid ge-

toond. Bij de open vragen zijn ze echter ook ingebouwd. Daarmee kan een 

gerichte feedback aan de leerling gegeven worden, waarin precies wordt 

aangegeven wat de leerling fout deed. 

Toetsen laten nooit zien of het antwoord goed is. Ook de toetsen hebben een 

variërende inhoud.  

Instructies zijn niet alleen visueel, maar ook auditief, met hoogkwalitatief 

ingesproken geluid (geen computerstem).  
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In Rekenen en Wiskunde moeten bepaalde oefeningen uit het hoofd gedaan 

worden, of mag geen rekenmachine gebruikt worden, maar wel pen en papier. 

Er zijn ook oefeningen speciaal voor rekenmachinegebruik om het juiste 

gebruik te leren. Bij oefeningen met een ‘bindend’ gebruik wordt dat aangege-

ven door een icoon links van het hoofdscherm. Bij deze oefeningen verschijnt 

de Muiswerk Rekenhulp. Uiteraard kan de docent aangeven dat hij/zij het 

anders wil. 

Berekeningen moeten uit het hoofd gedaan worden.   

 

 

Er mag kladpapier worden gebruikt. 

 

 

De rekenmachine mag gebruikt worden. 

 

Er kan op verschillende manieren gedifferentieerd gewerkt worden (zie de 

sectie DIDACTIEK).  

OVERZICHT RUBRIEKEN VERHOUDINGEN 1F 
Rubriek A Procenten 

Procenten optellen Gelijke en ongelijke basis 

Rekenen met Procenten Zowel met de rekenmachine als uit het hoofd 

  

Rubriek B Breuken 

Breuken optellen en aftrekken Eenvoudige breuken 

Breuken omzetten Omrekenen van breuken en percentages 

  

Rubriek C Decimale getallen 

Optellen en aftrekken Decimale getallen met maximaal 2 decimalen 

Vermenigvuldigen en delen Decimale getallen met maximaal 2 decimalen 

Decimale getallen op de Rekenmachine Afronden op x decimalen 

  

Rubriek D Verhoudingen 

Verhoudingstabellen Verhoudingstabellen als hulpmiddel 

Per en van de Onderscheid leren in het taalgebruik 

Verhoudingen en delingen Onderscheid leren tussen verhouding en deling 

  

Rubriek E Verhoudingen toepassen 
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Omzetten Omrekenen verhoudingen van/naar procenten 

  

Rubriek G - Extra Uitbreiding Breuken 

Breuken optellen en aftrekken Eenvoudige breuken 

Breuken omzetten Omrekenen van breuken en percentages 

  

Rubriek H – Extra Verhoudingen schatten 

Schatten en controleren Breuken schatten en controleren dmv procenten 

  

Rubriek R – Extra Richting Economie 

Korting, marge en rente Werken met procenten 

Wisselkoersen Werken met verhoudingen 

  

Rubriek S – Extra Richting Zorg en Welzijn 

Koken, mengen en hartslag Werken met verhoudingen 

  

Rubriek T – Extra Richting Techniek 

Schaal, afstand en verbruik Werken met verhoudingen 

  

Rubriek U – Extra Richting Sport 

Intervallen, toestellen en hartslag Werken met verhoudingen 

  

Rubriek V – Extra Richting Groen 

Voeder en melkquotum Werken met procenten 

Oogsten, bosaanplant en CO2 Werken met verhoudingen 

  

Rubriek W – Extra Richting Algemeen 

Een selectie uit iedere richting Werken met procenten 

Een selectie uit iedere richting Werken met verhoudingen 

OMVANG  
De module Verhoudingen 1F bestaat uit 69 gevarieerde oefeningen (voor een 

overzicht van de lesstof, zie blz. 20). De oefeningen zijn onderverdeeld in 5 

basisonderwerpen, 2 rubrieken met extra stof en 6 vakrubrieken. In totaal zijn 

in dit lesbestand ruim 7500 opgaven verwerkt. Er zijn 7 oefenvormen ge-

bruikt: open vraag, meerkeuze-2, meerkeuze-3, meerkeuze-4, meerkeuze-5, 

plaatje klikken en koppels. Voor een beschrijving van de oefenvormen, zie de 

sectie DIDACTIEK. 

Verhoudingen 1F heeft ruim 150 uitlegschermen. Bij elke oefening horen een 

of meer van deze schermen. Zij leggen met behulp van schema's, regels en 

voorbeelden de stof kort uit en geven aanwijzingen over de oefenvorm. De 

uitlegschermen vormen altijd het begin van de oefening. Tijdens het oefenen 
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kan de uitleg op ieder gewenst moment opnieuw geraadpleegd worden.  

Muiswerk  Verhoudingen 1F heeft 2 deeltoetsen die ieder een beperkt aantal 

onderwerpen toetsen. In deze versie is deeltoets 3 over de praktijk vragen 

verwijderd. De toetsen in een Muiswerkprogramma zijn een afspiegeling van 

de inhoud (zie boven). De toetsen kunnen zowel voor diagnose als voor evalu-

atie gebruikt worden omdat ze een variabele inhoud hebben, terwijl wel 

steeds dezelfde problemen bevraagd worden.  

Deel 1 (rubrieken A-C) – TOETS heeft 16 vragen en bevraagt breuken, procen-

ten en decimalen. De vragen worden zorgvuldig gekozen uit 146 beschikbare 

opgaven. 

Deel 2 (rubrieken D-E) – TOETS heeft 24 vragen en bevraagt verhoudingen en 

schattingen met behulp van breuken, procenten en decimale getallen. De  

vragen worden zorgvuldig gekozen uit 185 beschikbare opgaven. 

Voor de manier waarop toetsen en oefeningen in de lespraktijk ingezet kun-
nen worden, zie de sectie DIDACTIEK. 
 

Het hoofdscherm van Muiswerk Verhoudingen 1F. Pas na het maken van een diagnostische toets (Wat 
weet je al?) verschijnt de knop met het persoonlijk oefenprogramma van de betreffende leerling, 
genaamd ‘Jouw Oefeningen’.  
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Muiswerk  Verhoudingen 1F bestaat dus uit: 

 De bestanden van Verhoudingen 1F met 69 oefeningen, onderverdeeld 

naar 13 onderwerpen, 2 diagnostische, die zowel voor diagnose als eva-

luatie gebruikt kunnen worden en 152 gesproken uitlegschermen. 

 Een uitgebreide handleiding. 

INHOUD 
In Muiswerk Verhoudingen 1F wordt aandacht besteed aan de basisvaardig-

heden van het rekenen met verhoudingen, breuken, procenten en decimale 

getallen, regels en vaardigheden die op de basisschool worden aangeleerd en 

geoefend en die in het voortgezet onderwijs worden uitgebouwd en toegepast. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de het inprenten van veel voorkomen-

de breuken en percentages, het schatten van breuken en het afronden van 

(decimale) getallen, interpreteren van teksten in relatie tot verhoudingen en 

het gebruik van de rekenmachine.  

Op het 1F niveau worden geen formele begrippen gebruikt, maar de concepten 

worden wel geoefend. 

Hieronder is aangegeven hoe elk van deze onderwerpen bij Verhoudingen 1F 

is ingevuld. Enkele onderwerpen zullen voor sommige leerlingen van de doel-

groep misschien te eenvoudig zijn, maar u moet in aanmerking nemen dat bij 

de diagnostische aanpak die wij voorstaan alleen die oefeningen tevoorschijn 

komen als uit de diagnostische toets blijkt dat een leerling de stof niet be-

heerst. De leerlingen hoeven niet de rubrieken en oefeningen lineair te door-

lopen. Het is goed mogelijk om een andere volgorde aan te houden van de 

diverse onderwerpen. Enkele basisbegrippen en basisvaardigheden worden 

ook in de module Getallen 1 aangeboden. Die overlap kan geen kwaad om de 

leerling in verschillende contexten met dezelfde begrippen te laten werken. 

Uiteraard kunnen ook onderwerpen uit de verschillende modules afgewisseld 

worden. 

De niveaus zoals die door de Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en 

Rekenen zijn bepaald bestaan telkens uit een Fundament niveau en een Streef 

niveau. De lesstof in Muiswerk Verhoudingen 1F omvat alle sub-domeinen van 

het beschreven domein Verhoudingen 1F. In deze vernieuwde versie van 

Verhoudingen 1F zijn  de oefeningen en vragen op niveau 1S uit de bestaande 
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rubrieken gehaald en in twee nieuwe Extra rubrieken gezet. Hierdoor vindt 

een betere scheiding plaats tussen de basisstof (1F) en de verrijking op 1S-

niveau. Zowel voor basisschool leerlingen als voor vmbo leerlingen is nu 

duidelijker wat ze wel en niet moeten doen. De nieuwe Extra rubrieken 

hebben geen diagnostische toets en kunnen vrij geoefend worden door leer-

lingen die al wat verder zijn en goed overweg kunnen met de basisstof.  

Groene knoppen voor de standaard oefeningen en gouden knoppen voor de extra oefeningen 

Nadat alle toetsen voldoende gemaakt zijn komen de plusopdrachten tevoorschijn 

U kunt deze extra oefeningen ook via de takenmap inplannen voor die leer-

lingen die aan deze oefeningen toe zijn. In  deze vernieuwde versie is in ver-

schillende oefeningen het aantal vragen per keer naar beneden bijgesteld. 

Leerlingen kunnen beter omgaan met wat kortere oefeningen, die ze mis-
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schien een keer extra moeten doen. Verder zijn enkele uitlegschermen ver-

vangen door korte animatie filmpjes. 

Er is voor gekozen om zoveel mogelijk de sub-domeinen, kennisgebieden en 

onderwerpen van niveau 1F te scheiden van niveau 2F. Dat betekent dat 

onderwerpen die specifiek bij niveau 2F horen niet in Muiswerk Verhoudin-

gen 1F worden aangeboden. Wel worden er soms uitbreidingen op het getal-

bereik aangeboden die feitelijk bij niveau 1S behoren. Dus de vragen met de 

grote (reële) getallen over hypotheken en melkproductie worden wel aange-

boden, maar het aantal decimalen wordt weer tot 3 beperkt. Elke deeltoets 

geeft als resultaat het percentage goed beantwoorde vragen. 

De laatste rubrieken wordt gebruikt om de geleerde vaardigheden in de prak-

tijk toe te passen. Dit gedeelte is uitgewerkt naar diverse richtingen en beroe-

pen, zoals die in de sectoren ook onderwezen worden. Voor de (V)MBO sector 

Zorg en Welzijn is gekozen om Zorg en Sport in aparte rubrieken onder te 

brengen. Ook is er een rubriek met vragen uit alle sectoren, om tegemoet te 

komen aan brede opleidingen in het Voortgezet Onderwijs. De docent heeft de 

mogelijkheid om de sectorrubriek te kiezen, maar kan ook de algemene vra-

gen selecteren om door de leerlingen te laten oefenen. 

In de behandeling van de rubrieken hierna wordt achtergrond informatie en 

een indruk gegeven over de didactische achtergrond van Muiswerk Verhou-

dingen 1F. Het is voor docenten bijzonder belangrijk om te weten waar de 

leerlingen mee aan de slag gaan en daarom raden wij docenten dan ook aan 

om van alle oefeningen de uitleg te bekijken en enkele vragen van elke oefe-

ning te doen. In de uitleg is een manier van werken aangegeven. Natuurlijk 

staat het elke docent vrij om de leerlingen een andere manier te laten gebrui-

ken. 

RUBRIEK A: PROCENTEN 
Rubriek A gaat over de basisvaardigheden voor het werken met procenten. 

Procenten met eenzelfde basis maar ook met ongelijke basis. 

Er wordt bij het hoofdrekenen alleen geoefend met optellen omdat het om de 

basisvaardigheid gaat en deze bewerking al complex genoeg is. 

Ook het gebruik van de rekenmachine wordt geoefend. Het gaat hier om op de 

praktijk gerichte vragen. “Hoeveel is 200 + 23%”. De uitleg toont hoe dit op 
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diverse rekenmachines uitgerekend kan worden:  

Uitlegscherm met aanwijzingen  voor het rekenen met procenten. 

RUBRIEK B: BREUKEN 
De bewerkingen met breuken worden ook in Getallen 1 geoefend. In Verhou-

dingen 1F gaat het er vooral om hoe breuken in relatie tot verhoudingen 

gebruikt worden en paraat moeten zijn.  

Aan de hand van plaatjes worden de begrippen geleerd. In deze rubriek wor-

den het optellen en aftrekken geleerd en geoefend. Daarbij worden alleen 

eenvoudige breuken gebruikt waarbij de noemer 2, 4, 5, 8 of 10 is. Bij onge-

lijknamige noemers is de grootste noemer maximaal 2 keer zo groot als de 

kleinste noemer. Het oefenen start met stapjes. Eerst gelijknamig maken, dan 

optellen, helen afsplitsen en ten slotte vereenvoudigen. In deze rubriek wordt 

ook het omzetten tussen breuken en percentages geoefend. In de laatste oefe-

ning wordt alles geoefend, nu zonder de leerling in stapjes te laten werken.  
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RUBRIEK C: DECIMALE GETALLEN 
In Rubriek C komen de decimale getallen. Het optellen en aftrekken wordt 

geoefend, waarbij het aantal decimalen eerst gelijk gemaakt wordt. Vermenig-

vuldigen en delen wordt geoefend met zowel gelijke aantallen decimalen als 

ongelijke aantallen decimalen. Het vermenigvuldigen doen we door de getal-

len onder elkaar te zetten en het delen door eerst de komma zo te verplaatsen 

dat het aantal decimalen nul is. In beide gevallen blijven ook de niet-

significante nullen staan. Dus 2,4 x 4,5 = 8,40 laten we nog gewoon staan. Wel 

wordt het antwoord ‘8,4’ goed gerekend. In volgende niveaus kan dan een-

voudiger met significatie gerekend worden. 

 
Uitlegscherm bij oefening C3 over het vermenigvuldigen van decimale getallen. 

Bij het werken met de rekenmachine in oefening C4 gaat het vooral om het 

afronden op het gevraagde aantal decimalen.  

RUBRIEK D: VERHOUDINGEN 
In rubriek D worden de verhoudingen geoefend aan de hand van verhoudings-

tabellen als hulpmiddel. In de eerste kennismaking wordt dat nog stapje voor 

stapje gedaan en worden ook de verhoudingstabellen getoond.  
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In oefening D1 leren de leerlingen op met verhoudingstabellen in 2 stapjes tot het antwoord te komen. 

Uitlegscherm bij oefening D1over verhoudingstabellen. 

Vanaf oefening D3 wordt nog wel in de uitleg en de tip naar verhoudingstabel-

len verwezen, maar die worden niet meer getoond. De leerling moet zelf be-

denken of een verhoudingstabel nodig is of niet. 
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In oefening D5 wordt aandacht besteed aan het onderscheid tussen verhou-

dingen en delingen. Ten slotte wordt in oefening D6 geoefend met de vertaal-

slag van praktijk naar som. Ook hier komen zowel de deling als de verhouding 

aan bod. 

RUBRIEK E: VERHOUDINGEN TOEPASSEN 
Het werken met verhoudingen wordt in deze rubriek verder uitgewerkt. Er 

wordt aandacht besteed aan het gebruik van verhoudingen in de dagelijkse 

praktijk en het omzetten van verhoudingen naar percentages.  

RUBRIEK G: MEER BREUKEN 
Rubriek G is een Verrijkingsrubriek. De breuken worden verder uitgebreid 

met andere noemers dan in rubriek B. Verder wordt in deze rubriek ook het 

omzetten tussen decimale getallen en breuken en tussen decimale getallen en 

procenten behandeld. Eenvoudige decimale getallen, zoals 0,1, 0,25, 0,5 moe-

ten onthouden worden.  

RUBRIEK H: VERHOUDINGEN BENADEREN 
Het werken met verhoudingen wordt in deze rubriek verder uitgewerkt. Er 

wordt aandacht besteed aan het benaderen van verhoudingen en het schatten 

van berekeningen met breuken wordt geoefend aan de hand van eenvoudige 

ezelsbruggetjes en breuken die onthouden kunnen worden. 

RUBRIEK R: VERHOUDINGEN IN DE ECONOMIE 
Dit is de eerste rubriek uit de serie praktische oefeningen. De oefeningen zijn 

zoveel mogelijk uit de praktijk gekozen en vereenvoudigd om het de leerling 

niet te moeilijk te maken. De gebruikte begrippen worden kort uitgelegd. De 

oefeningen gaan over kortingen, marges, winst, rente, inflatie en wisselkoer-

sen. 
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Oefening F7 verhoudingen toepassen bij wisselkoersen, 

RUBRIEK S: VERHOUDINGEN IN DE ZORG 
Deze rubriek bevat een aantal oefeningen over diverse onderwerpen in de 

zorg. Bij het koken voor andere aantallen dan het recept aangeeft hebben we 

te maken met verhoudingen. “Ilse maakt boerenkool voor 24 personen”. Het 

recept is voor 4 personen. Vervolgens komen er vragen over de hoeveelheden 

en de prijzen. Ook zijn er vragen over medicijnsamenstellingen en medicijn-

uitgifte. Het meten van de hartslag gebeurt meestal door 15 seconden de 

hartslag te tellen. Ook daar hebben we dus met een verhouding te maken.  
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Uitlegscherm met algoritme voor de medicijnuitgifte. 

RUBRIEK T: VERHOUDINGEN IN DE TECHNIEK 
Rubriek T bevat oefening uit de dagelijkse praktijk van de techniekleerling. 

Het werken met schalen van tekeningen en kaarten wordt uitgebreid geoe-

fend. Ook het verbruik van brandstof bij voertuigen heeft een duidelijke rela-

tie tot verhoudingen en wordt geoefend samen met het omzetten van snelhe-

den in km/u naar m/s. De simpele ‘onthoudregel’ dat 36 km/u gelijk is aan 

10 m/s wordt geïntroduceerd en gebruikt in tips en feedback, maar de uitleg 

er van is expres achterwege gelaten. In de uitleg is zoveel mogelijk met kleu-

ren gewerkt om de herkomst van getallen duidelijk te maken. 

RUBRIEK U: VERHOUDINGEN IN DE SPORT 
In rubriek U wordt het rekenen geoefend aan de hand van situaties uit de 

sportpraktijk. Intervaltrainingen met diverse tijdsverhoudingen zijn een 

prachtige aanleiding om delen en gehelen te oefenen. Ook wordt de leerling 

meegenomen in het oefenen van het instellen van toestellen door het omreke-

nen van hoogten en instelafstanden. De opgaven gaan over zowel procenten 

als verhoudingen. 
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Uitlegscherm voor het rekenen met intervaltrainingen.  

In de deze rubriek is ook een oefening opgenomen over beveiliging. Op veel 

(VMBO) scholen zijn sport en beveiliging samengevoegd tot 1 opleiding. De 

kans om daar leuke en actuele vragen over te stellen hebben wij met plezier 

aangegrepen. 

RUBRIEK V: VERHOUDINGEN IN DE SECTOR GROEN 
Rubriek V gaat over onderwerpen uit de veeteelt, landbouw en bosbouw. De 

leerling berekent de hoeveelheid calcium dat een paard per week binnen 

krijgt, de hoeveelheid melk die geproduceerd mag worden bij een gegeven 

melkvetquotum, de verdeling van bomen in een bos of groenvoorziening en de 

hoeveelheid bomen die geplant moeten worden om de uitstoot van CO2 te 

compenseren. Ook in deze rubriek komen verdeelvragen aan bod waarmee 

prima geoefend kan worden met het begrip ´staat tot´. Het klassieke probleem 

van delen en totalen wordt met duidelijke vragen, verhelderende uitleg en 

feedback geoefend. Ook in deze rubriek komt het brandstofverbruik als ver-

houding aan bod.  
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OefeningVJ5 om al vroeg CO2 te leren compenseren. 

RUBRIEK W: VERHOUDINGEN IN DE PRAKTIJK 
Rubriek W bestaat uit een serie meerkeuze oefeningen die samengesteld zijn 

uit de sectoroefeningen. Zo komt de leerling via deze rubriek in aanraking met 

diverse aspecten uit het dagelijkse leven waar dat een raakvlak met verhou-

dingen heeft. Deze oefeningen vallen daarmee in de categorie reëel rekenen en 

kunnen het best ook tot het eind bewaard worden.  
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OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN VERHOUDINGEN 1F 
Links in het overzicht staan de onderwerpen. In de tweede kolom de namen 

van de oefeningen.  

Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven 

Z  Toets A t/m C 1 Deel 1 (rubrieken A-C) Meerkeuze 1 16 

Z  Toets D en E 2 Deel 2 (rubrieken D-E) Meerkeuze 1 24 

A Procenten 1 Spelen met procenten Plaatje klikken 4 18 

  2 Percentages optellen (gelijke basis) Open vraag 2 12 

  3 Percentage optellen (ongelijke basis) Meerkeuze 2 14 

  4 Procenten op de rekenmachine Open vraag 5 12 

  5 Rekenen met percentages Meerkeuze 1 18 

B Breuken 1 Spelen met breuken Meerkeuze 3 20 

  2 Breuken optellen Open vraag 7 18 

  3 Breuken aftrekken Open vraag 3 16 

  4 Breuken naar percentages Meerkeuze 3 20 

  5 Percentage naar breuken Meerkeuze 2 20 

  6 Rekenen met breuken Meerkeuze 1 20 

C Decimale  1 Spelen met decimalen Meerkeuze 5 18 

getallen 2 Decimale getallen optellen en aftrekken Open vraag 3 16 

  3 Decimale getallen vermenigv. en delen Open vraag 5 14 

  4 Decimalen op de rekenmachine Open vraag 3 16 

  5 Breuken, procenten en decimalen Meerkeuze 1 16 

D Verhoudingen 1 Verhoudingstabellen Open vraag 4 20 

  2 Rekenen met verhoudingen Open vraag 4 16 

  3 Zoveel per zoveel sommen Meerkeuze 3 18 

  4 Zoveel van de zoveel sommen Meerkeuze 3 16 

  5 Verhoudingen en delingen Meerkeuze 3 16 

  6 Begrippen in sommen Meerkeuze 3 20 

E Verhoudingen  1 Verhoudingen naar procenten Open vraag 2 14 

toepassen  2 Percentages via verhoudingen Open vraag 2 14 

G Meer Breuken 1 Meer Breuken optellen Open vraag 7 15 

 2 Meer Breuken aftrekken Open vraag 4 15 

 3 Decimale getallen naar breuken Open vraag 6 12 

 4 Breuken naar decimalen Meerkeuze 2 10 

 5 Decimalen naar procenten en terug Koppels 2 12 

H Verhoudingen 1 Van breuken naar procenten ongeveer Plaatje klikken 2 10 

ongeveer 2 Breukensommen controleren Meerkeuze 3 16 

R Verhoudingen in  1 Kortingen berekenen Meerkeuze 1 18 

Economie 2 Rente berekenen Meerkeuze 1 16 

  3 Inflatie verhoogt de prijzen Meerkeuze 1 12 

  4 Marge berekenen Meerkeuze 1 16 

  5 Omzet - marge - winst Meerkeuze 2 18 

  6 Hypotheekrente + verzekering - aftrek Meerkeuze 3 18 

  7 Op reis met vreemde valuta Meerkeuze 2 16 
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Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven 

  8 Economiesommen gemengd Meerkeuze 1 17 

S Verhoudingen in  1 Tabletten meegeven Meerkeuze 2 16 

Zorg  2 Koken en inkopen Meerkeuze 2 16 

  3 Meng een medicijn Meerkeuze 1 15 

  4 Bereken de hartslag per minuut Meerkeuze 1 18 

  5 Zorgsommen gemengd Meerkeuze 1 14 

T Verhoudingen in 1 Van tekening naar realiteit Meerkeuze 2 12 

Techniek  2 Schaal vergroten en verkleinen Meerkeuze 1 15 

  3 Hoe ver of hoelang? Meerkeuze 1 15 

  4 Verbruik uitrekenen Meerkeuze 1 16 

  5 Technieksommen Meerkeuze 1 16 

U Verhoudingen in  1 Intervaltraining Meerkeuze 2 14 

Sport 2 Toestellen instellen Meerkeuze 1 18 

 3 Hartslag verminderen voor het schieten Meerkeuze 2 10 

 4 Beveiligers tellen Meerkeuze 1 12 

 5 Sportsommen Meerkeuze 1 10 

V Verhoudingen in 1 Voedertijd Meerkeuze 1 10 

Groen 2 Het land op Meerkeuze 1 12 

 3 Bomen in het bos Meerkeuze 1 8 

 4 Melk produceren Meerkeuze 1 14 

 5 CO2 compenseren Meerkeuze 1 14 

 6 Groensommen Meerkeuze 1 10 

W Verhoudingen in 1 Tabletten meegeven Meerkeuze 2 12 

De praktijk 2 Kortingen berekenen Meerkeuze 1 14 

 3 Koken en inkopen Meerkeuze 2 14 

 4 Bomen in het bos Meerkeuze 1 14 

 5 Hoe ver of hoe lang? Meerkeuze 1 14 

 6 Verbruik uitrekenen Meerkeuze 1 14 

 7 Op reis met vreemde valuta Meerkeuze 2 14 

 8 CO2 compenseren Meerkeuze 1 8 

 9 Sommen in de praktijk Meerkeuze 1 10 

 


