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Voorwoord
Proefhoofdstuk SmartWiskunde

Beste lezer,

Voor u ligt het proefhoofdstuk Verhoudingen van het SmartWiskundeboek vmbo kgt 
leerjaar 1. Het boek bestaat in totaal uit 12 hoofdstukken.

Elk hoofdstuk in het boek is opgebouwd volgens een vaste structuur: inleiding, 
leerdoelen met voorkennis, theorie en oefenen en een samenvatting van het 
hoofdstuk. Het boek wordt gebruikt in combinatie met de digitale omgeving 
bijvoorbeeld als gezamenlijke opstart van een nieuw leerdoel.

De overige oefenopgaven van een leerdoel maakt de leerling digitaal. Hij wordt 
hierbij ondersteund met directe hints en feedback per denkstap. Op basis van 
beheersing past het aantal en niveau van de opgaven zich adaptief aan.

De digitale omgeving bevat naast de onderdelen van het boek ook: 
voorkennisopgaven, interactieve theorie en instructievideo’s, herhalingsopgaven, 
gemengde opgaven, test-jezelf en een hoofdstuktoets. Met de docentomgeving kunt 
u alle inspanning en voortgang volgen en zo eenvoudig uw lessen voorbereiden.

Deze krachtige mix van boek en digitaal werken maakt optimaal gebruik van de
mogelijkheden van blended leren en biedt een hoog leerrendement voor elke 
leerling.

SmartWiskunde is zowel blended als volledig digitaal in te zetten.

Het team van SmartWiskunde
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H3 Verhoudingen

Je hebt vast − zonder dat je dat zelf doorhebt − al vaak met verhoudingen gerekend. 
Bijvoorbeeld bij het mengen van verf, of bij het uitrekenen hoeveel iets kost.

Wist je dat het menselijk lichaam ook bepaalde verhoudingen heeft? De Vitruviusman is 
een tekening van Leonardo da Vinci, gemaakt rond het jaar 1490. In de tekening zijn veel 
vaste verhoudingen gebruikt:

lengte hand : lengte lichaam = 1 : 10
lengte voet : lengte lichaam = 1 : 6
lengte oor : lengte hoofd = 1 : 3.

De lengte van het lichaam is dus 10× zo lang als de lengte van een hand. En 6× zo lang als 
de lengte van een voet.

● Meet bij je buurman of buurvrouw of deze verhoudingen kloppen.

Je hoofd is ook weer verdeeld volgens 
bepaalde verhoudingen. Kijk maar eens naar 
de afbeelding.

● Welke verhoudingen kun je van deze 
tekening afl ezen?

L3.1 Verhoudingstaal

L3.2 Verhoudingstabel

L3.3 Wat is de verhouding?

L3.4 Rekenen met verhoudingen

L3.5 Rekenen via 1

L3.6 Wel of geen verhouding?

L3.7 Vergelijken

H3 Samenvatting
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L3.1 Verhoudingstaal

Voorkennis In elk pakje zitten 2 rode pennen. Kun je het aantal rode pennen in 5 pakjes uitrekenen?

Theorie
Je kunt op verschillende manieren een verhouding uitdrukken. 
En allemaal betekenen ze hetzelfde:
● 1 op de 3 paprika’s is geel.
● 1 van de 3 paprika’s is geel.
● 1 per 3 paprika’s is geel.
● De verhouding gele en rode paprika’s is 1 staat tot 2.
● gele paprika’s : rode paprika’s = 1 : 2

Elk groepje van 3 paprika’s heeft dus 1 gele paprika en 2 rode paprika’s.

De totalen kunnen veranderen, maar de verhouding blijft hetzelfde. Kijk maar eens naar het 
voorbeeld.

Voorbeeld
Van de 3 paprika’s zijn er 2 rood en 1 geel.   

Van de 6 paprika’s zijn er 4 rood en 2 geel.   

Van de 9 paprika’s zijn er 6 rood en 3 geel.  

Oefenen
1. Hier zie je drie kettingen. Ze zijn volgens 

een vast patroon gemaakt. Beantwoord 
de vragen. Schrijf steeds op hoe je aan je 
antwoord komt.
a. Als ketting I in totaal 60 kralen heeft, 

hoeveel grote kralen heeft de ketting 
dan?

b. Als ketting II in totaal 20 kralen heeft, hoeveel grote kralen heeft de ketting dan?
c. Als ketting III in totaal 80 kralen heeft, hoeveel grote kralen heeft de ketting dan?

2. Bekijk de kettingen nog eens. Geef de antwoorden in een zin.
a. Bekijk ketting I. Wat is de verhouding tussen de grote kralen en het totaal aantal kralen? 

Gebruik ‘van de’.
b. Bekijk ketting II. Wat is de verhouding tussen de grote kralen en het totaal aantal kralen? 

Gebruik ‘op de’.
c. Bekijk ketting III. Wat is de verhouding tussen de grote kralen en de kleine kralen? 

Gebruik ‘staat tot’.

I

II

III
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L3.2 Verhoudingstabel

Voorkennis Kun je 8 × 6, 90 × 7, 54 : 9 en 640 : 8 uitrekenen?

Theorie
Bij het rekenen met verhoudingen is het handig om een verhoudingstabel te gebruiken. 
In de verhoudingstabel gelden twee belangrijke regels:
1. Je mag naar een andere kolom alleen vermenigvuldigen en delen.
2. Wat je boven doet, moet je onder ook doen.

Alleen met deze regels blijft de verhouding steeds gelijk. Elke kolom heeft dan dezelfde 
verhouding.

Voorbeeld
6 peren kosten € 3.

aantal peren 6 12 24 3 1

prijs in € 3 6 12 1,50 0,50

× 2

× 2

: 8

: 8

× 2

× 2

: 3

: 3

In elke kolom kun je de prijs voor het aantal peren afl ezen. Zo kost 1 peer € 0,50.

Oefenen
1. Een dagje zwembad kost geld.

a. Neem de verhoudingstabel over in je schrift en maak deze helemaal af.

aantal personen 4 8 2 1

prijs in € 18 90 45

× 2

× 2

b. Wat kosten 10 kaartjes?
c. Oma heeft € 35 meegenomen. Voor hoeveel personen kan ze een kaartje kopen? Leg je 

antwoord uit.
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L3.3 Wat is de verhouding?

Voorkennis Kun je 54 : 9 en 640 : 80 uitrekenen?

Theorie
Een verhouding schrijf je altijd in zo klein mogelijke hele getallen. Hiervoor gebruik je 
de verhoudingstabel.

Zet eerst alle gegevens in de verhoudingstabel. Bereken daarna met de verhoudingstabel wat de 
verhouding is. Als het lastig is om dit in één keer uit te rekenen, mag je tussenstappen maken.

Voorbeeld
Tijdens een onderzoek op het X-college is aan 360 leerlingen gevraagd wanneer zij hun huiswerk 
maakten. 270 brugklassers vulden de enquête in. Bereken de verhouding tussen het aantal 
brugklassers en het totaal aantal leerlingen dat de enquête invulde.

aantal brugklassers 270 27 3

totaal aantal leerlingen 360 36 4

: 10

: 10

: 9

: 9

aantal brugklassers : totaal aantal leerlingen = 3 : 4

Oefenen
1. Gebruik verhoudingstabellen 

om de opgaven te beantwoorden.
a. Wat is de verhouding 

spinazie : artisjokharten?
b. Wat is de verhouding 

geitenkaas : spinazie?
c. Wat is de verhouding 

aardappels : geitenkaas?

2. Shayenna zegt: “Als ik de verhouding moet 
berekenen, reken ik het kleinste getal terug naar 1. 
Het andere getal moet ik dan op dezelfde manier 
delen. Bijvoorbeeld 3 : 15 = 1 : 5.”
Waarom kan dit niet altijd? Geef een voorbeeld 
waarbij het niet kan.

recept frittata:· 1 ui
· 4 eetlepels olijfolie· 200 gram verse spinazie·  400 gram artisjokharten·  440 gram aardappels· 2 eetlepels verse munt· 6 eieren

· 1 theelepel chilipoeder·  120 gram zachte geitenkaas
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L3.4 Rekenen met verhoudingen

Voorkennis Kun je de twee regels van een verhoudingstabel opnoemen?

Theorie
Verhoudingsproblemen zijn meestal omschreven in een verhaaltje. Het is dan lastig om te weten 
of je getallen met elkaar moet vermenigvuldigen of delen en welke getallen je moet gebruiken. 
Gebruik daarom een verhoudingstabel. Je weet dan precies wat je moet doen.

1. Zet eerst alle gegevens in de verhoudingstabel.
2. Kijk welke berekening je moet maken. Let op! Je mag alleen vermenigvuldigen of delen.
3. Vul de verhoudingstabel helemaal in.
4. Noteer het antwoord op de vraag.

Voorbeeld
Milan wil voor 6 personen pannenkoeken bakken. Hij gebruikt een recept voor 3 personen. Daarin 
staat dat hij 2 eieren nodig heeft. Hoeveel eieren heeft hij nodig voor 6 personen?

aantal personen 3 6

aantal eieren 2 4

× 2

× 2

Milan heeft 4 eieren nodig.

Oefenen
1. Sem bakt koekjes. Gebruik verhoudingstabellen om 

uit te rekenen hoeveel Sem nodig heeft.
a. Hoeveel gram roomboter heeft Sem nodig als hij 

75 koekjes wil bakken?
b. Hoeveel gram tarwebloem heeft Sem nodig als hij 

5 koekjes wil bakken?
c. Sem heeft een zak met 500 gram witte basterdsuiker. 

Hoeveel koekjes kan hij bakken?
d. Bregje gebruikt hetzelfde recept. Ze stopt de koekjes 

per 5 in een zakje. Deze zakjes verkoopt ze. Bregje wil 
15 zakjes verkopen. Hoeveel koekjes moet ze bakken?

e. Bregje heeft 1 pakje roomboter van 250 gram, een zak tarwebloem en een zak witte 
basterdsuiker van beide 500 gram. Wat moet Bregje nog kopen? Leg je antwoord uit.

recept 25 koekjes

·  125 gram roomboter

· 250 gram tarwebloem

·  100 gram witte 

basterdsuiker



38 ©  EduHintOVD 2020  Werk het leerdoel online verder uit

L3.5 Rekenen via 1

Voorkennis Kun je 70 × 90 en 960 : 12 uitrekenen?

Theorie
Soms moet je in een verhoudingstabel een tussenstap gebruiken om de oplossing te vinden. Vaak 
is terugrekenen naar 1 een handige tussenstap. 

1. Zet eerst alle gegevens in de verhoudingstabel.
2. Kijk welke berekening je moet maken. Is de berekening lastig? Maak dan een tussenstap. Weet 

je niet welke tussenstap? Reken dan via 1.
3. Vul de verhoudingstabel helemaal in.
4. Noteer het antwoord op de vraag.

Voorbeeld
Je bent onderweg naar Frankrijk. Je hebt 270 km in 3 uur gereden.
Je rijdt met dezelfde gemiddelde snelheid verder.
Hoe ver heb je gereden als je 5 uur onderweg bent?

afstand in km 270 90 450

tijd in uren 3 1 5

: 3

: 3

× 5

× 5

Na 5 uur heb je 450 km gereden.

Oefenen
1. Dylan heeft boodschappen gedaan. Je ziet hier het 

kassabonnetje. Pip koopt dezelfde spullen, maar dan in 
andere hoeveelheden. Gebruik verhoudingstabellen om 
de opgaven te maken.
a. Pip koopt 3 pakken melk. Hoeveel moet zij voor 

de melk betalen?
b. Pip koopt 5 zakken macaroni. Hoeveel moet zij voor de macaroni betalen?
c. Pip koopt 5 zakken chips. Hoeveel moet zij voor de chips betalen?
d. Pip neemt € 15 mee naar de supermarkt. Is dat genoeg? Leg je antwoord uit.

2. Aysha wil uitrekenen hoeveel km ze in 4 uur roeit. Ze gebruikt daarvoor 1 als tussenstap. Wat 
doet ze hier verkeerd?

afstand in km 9 1

tijd in uren 3 4

product 

prijs
4 pakken melk 

€ 8,003 zakken macaroni 
€ 1,506 zakken chips
€ 5,40

Supermarktom de hoek
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L3.6 Wel of geen verhouding?

Voorkennis Kun je 5 × 60 en 84 : 7 uitrekenen?

Theorie
In de verhoudingstabel gelden twee belangrijke regels:

1. Je mag naar een andere kolom alleen vermenigvuldigen en delen.
2. Wat je boven doet, moet je onder ook doen.

Als je deze regels toe kunt passen in de tabel, is het een verhoudingstabel. 
Controleer elke kolom hierop!

Voorbeeld
Deze tabel is wel een verhoudingstabel:

Deze tabel is geen verhoudingstabel:

Oefenen
1. Verhouding of geen verhouding? Laat zien met een tabel.

a. Robin maakt een fl inke fi etstocht. Na 2 uur moet hij nog 20 km fi etsen. Na 4 uur nog 
10 km. Na 8 uur nog maar 5 km.

b. Eric zet zijn boeken in de kast. Op de 1e plank passen 12 boeken. Op de 1e en 
2e plank samen passen 24 boeken. Uiteindelijk passen alle 40 boeken op 3 planken.

c. Milou koopt schriften. Een pak van 10 schriften kost € 15,00. Een pak van 5 schriften kost 
€ 7,50. 2 schriften kosten € 3,00.

d. Milan stopt pakken rijst in een doos. Met 12 pakken rijst weegt de doos 7 kg. 
Als er 24 pakken rijst in zitten, weegt de doos 13 kg. Uiteindelijk zitten er 48 pakken rijst 
in de doos. Deze weegt dan 25 kg.

e. Kijk nog eens naar opgave d. Hoeveel weegt de doos en hoeveel weegt 1 pak rijst?

aantal peren 3 12 24

prijs in € 1,5 6 12

× 4

× 4

× 2

× 2

aantal kilometers 6 12 24

aantal minuten 8 10 30

× 2

+ 2

× 2

× 3
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L3.7 Vergelijken

Voorkennis Kun je 3,50 : 5 en 2,70 : 9 uitrekenen?

Theorie
Als je verschillende verhoudingen met elkaar wilt vergelijken, kun je ze omrekenen naar dezelfde 
hoeveelheid. Kies voor handige getallen. Je kunt hier de verhoudingstabel voor gebruiken.

1. Zet eerst alle gegevens in verhoudingstabellen. Gebruik voor elke verhouding een aparte tabel.
2. Kijk naar de getallen in alle tabellen. Naar welke hoeveelheid kun je alle verhoudingen handig 

omrekenen? Let op! Je mag alleen vermenigvuldigen of delen.
3. Vul de verhoudingstabellen helemaal in.
4. Noteer het antwoord op de vraag.

Voorbeeld
Bij groenteboer Jansen kosten witte druiven € 3,20 per 500 gram.
Bij groenteboer De Vries kosten witte druiven € 1,75 per 350 gram.
Bij welke groenteboer betaal je het minst voor 50 gram druiven?

aantal gram druiven 500 50

kosten in € 3,20 0,32

aantal gram druiven 350 50

kosten in € 1,75 0,25

groenteboer Jansen groenteboer De Vries: 10

: 10

: 7

: 7

Bij groenteboer De Vries zijn de druiven naar verhouding het goedkoopst. Daar betaal je € 0,25 
voor 50 gram.

Oefenen
1. Pien twijfelt welk merk hondenvoer ze moet kopen.

Een zak Supernatural van 2 kg kost € 3,50.
Een zak Lovely dogs kost € 9,00. Er zit 4,5 kg in een zak.
Welk merk hondenvoer is in verhouding het goedkoopst? Gebruik verhoudingstabellen.

2. Je bekijkt de prijzen van verschillende wasmiddelen.

merk aantal wasbeurten prijs (€)

Uriel 20 8,00

Reusachtig 10 4,50

Pirsel 40 14,00

Ragfi jn 100 39,00

Welk wasmiddel is in verhouding het goedkoopst? Gebruik verhoudingstabellen.
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H3 Samenvatting

L3.1 Verhoudingstaal
Wat moet je kunnen:
● Je kunt een situatie vertalen naar een verhouding.
● Je kunt een verhouding vertalen naar een situatie.

Voorbeeld
Voor deze armband geldt de verhouding zwarte kralen : witte kralen = 2 : 3.

Begrip: verhouding

L3.2 Verhoudingstabel
Wat moet je kunnen:
● Je kunt een gegeven verhoudingstabel verder invullen.

Voorbeeld

aantal dozen 1 2 10 50

prijs in € 3 6 30 150

× 2

× 2

× 5

× 5

× 5

× 5

Begrip: verhoudingstabel

L3.3 Wat is de verhouding?
Wat moet je kunnen:
● Je kunt de (kleinst mogelijke) verhouding uitrekenen met een verhoudingstabel.

Voorbeeld
Op kamp zijn er 120 jongens en 160 meisjes. 
Wat is de verhouding jongens : meisjes?

aantal jongens 120 12 3

aantal meisjes 160 16 4

: 10

: 10

: 4

: 4

aantal jongens : aantal meisjes = 3 : 4
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L3.4 Rekenen met verhoudingen
Wat moet je kunnen:
● Je kunt verhoudingsproblemen oplossen met een verhoudingstabel, waarbij de 

verhouding gegeven is.

Voorbeeld
1 doos met kneedgummen kost € 3. Hoeveel kosten 6 dozen met kneedgummen?

aantal dozen 1 6

prijs in € 3 18

× 6

× 6
6 dozen met kneedgummen kosten € 18.

L3.5 Rekenen via 1
Wat moet je kunnen:
● Je kunt verhoudingsproblemen oplossen met een verhoudingstabel, waarbij je een 

verhouding omrekent naar een andere verhouding. Daarbij kun je via 1 rekenen.

Voorbeeld
Je bent onderweg naar Frankrijk. Je hebt 270 km in 3 uur gereden.
Hoe ver heb je gereden als je 5 uur onderweg bent?

aantal km 270 90 450

aantal uur 3 1 5

: 3

: 3

× 5

× 5
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L3.6 Wel of geen verhouding?
Wat moet je kunnen:
● Je kunt herkennen of een tabel een verhoudingstabel is.

Voorbeeld
Deze tabel is geen verhoudingstabel. Boven wordt vermenigvuldigd, maar onder wordt 
opgeteld.

aantal dagen 4 8 16 32

lengte in cm 8 10 12 14

× 2

+ 2

× 2

+ 2

× 2

+ 2

L3.7 Vergelijken
Wat moet je kunnen:
● Je kunt verschillende verhoudingen met elkaar vergelijken en hieruit conclusies trekken, 

bijvoorbeeld wat het duurst is.

Voorbeeld
In de supermarkt betaal je 125 eurocent voor 5 sinaasappels.
Bij de groenteboer betaal je 315 eurocent voor 7 sinaasappels.
Waar zijn de sinaasappels per stuk het goedkoopst?

aantal sinaasappels 5 1

prijs in eurocent 125 25

supermarkt

: 5

: 5

aantal sinaasappels 7 1

prijs in eurocent 315 45

groenteboer

: 7

: 7
De goedkoopste sinaasappel kost 25 eurocent.
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