
Basisvaardigheden rekenen 

www.meneermegens.nl 

 

 

Afronden 

Je kunt getallen op verschillende manieren afronden. Voorbeelden zijn een heel getal, op 1 decimaal 

of twee getallen achter de komma. Bij een heel getal komt er geen kommagetal. 1 decimaal is op 1 

getal achter de komma, bij twee logischerwijs maar twee getallen.  

Hoe werkt het? 

Stel je rekenmachine geeft aan 24,445 

Rond dit af als een heel getal:  dan 24 

Rond dit af met 1 decimaal: dan 24,4 

Rond dit af met 2 decimalen: dan 24,45 

Waarom?  

Je kijkt altijd naar het volgende getal waar je op moet afronden. Indien dit een 5 of hoger is gaat het 

getal omhoog, is het lager dan 5 dan blijft het getal hetzelfde. 

Zelf doen! 

Stel je rekenmachine geeft aan 66,667 

Rond dit af als een heel getal:  dan ________ 

Rond dit af met 1 decimaal: dan     ________ 

Rond dit af met 2 decimalen: dan  _______ 

 

Nog een keer! 

Stel je rekenmachine geeft aan 6,525 

Rond dit af als een heel getal:  dan ________ 

Rond dit af met 1 decimaal: dan     ________ 

Rond dit af met 2 decimalen: dan  _______ 

 

 

 

 

 



Rekenregels 

Bij het rekenen hebben sommige bewerkingen, net als in het verkeer, voorrang op elkaar. Misschien 

heb je ooit wel eens gehoord van de zin ‘Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord’. Dit ezelsbruggetje 

is echter achterhaald.  

Hoe werkt het? 

Ik werk met de zin ‘Hoe Komen We Van De Onvoldoende Af’. Allereerst haakjes, machten, 

worteltrekken, vermenigvuldigen, delen, optellen, aftellen.  Bij verpleegkundig rekenen is zijn vooral 

(), X, :, +, - van toeppassing.  

Bijvoorbeeld: 

5+5x3 =  20. Je lost namelijk eerst de keer-som op. 5x3 = 15 +5 = 20. 

Maar door het plaatsen van haakjes krijg je een antwoord, let op 

(5+5)x3 = 30. Je lost namelijk eerst de haakjes op, 5+5 = 10.  10 x 3 = 30. 

Wanneer er zowel x als : in de som staat gaat in het in volgorde van de som. Zelfde is van toepassing 

bij + en -. Bijvoorbeeld: 

10 : 2 x 3 =   10 : 2 =  5        5x3 = 15 

 

Zelf doen! 

16 + 3 x 6 – 2   = 

(30-4) + 24 x 3 : 2  = 

4 x 2 + 5  = 

15:3 + (5 + 2)  =  

8 x (1+9x9)  = 

 

 

 

 

  



Procenten 

Je rekent eerst altijd eerst uit hoeveel 1% is. Dit doe je door het totaal te delen door 100. Vervolgens 

keer het aantal procent dat je moet weten.  

Bijvoorbeeld. 

Van het aantal mensen in een klas van 20 personen is 70% met de auto gekomen. Hoeveel zijn dat 

er? Eerst het totaal delen door 100 om 1% uit te rekenen. 20 : 100 = 0,2. Dit doe je keer het aantal % 

dat je moet weten: 70.   0,2 x 70 = 14. 14 mensen komen er dus met de auto. 

Zelf doen! 

1. Je koopt een jas en deze kost € 80,-. Je krijgt 30% korting. Hoeveel moet je nog betalen? 

 

%    

€    

 

2. Met een kortingskaart reis je met 40% korting in de trein. Een kaartje kost normaal € 12,00. 

Hoeveel moet je betalen als je met een kortingskaart reist? 

%    

€    

 

3. Tijdens een benefietconcert gaat 60% van de opbrengst naar het goede doel. De opbrengst 

is € 6.000,-. Hoeveel euro gaat er naar het goede doel? 

 

%    

€    

 

4. Wanneer je snel beslist krijg je 35% korting op je vakantie. Hoeveel moet je betalen voor 

een vakantie die normaal € 420,- is, wanneer je gebruik maakt van de korting.  

 

%    

€    

 

 

 

 

 

 



Eenheden omrekenen 

Volume uitgedrukt in liter 

L DL CL ML 

1 10 100 1000 

 X 10    : 10 

 

Gewicht uitgedrukt in gram 

KG G MG µG 

1 1.000 1.000.000 1.000.000.000 

 X 1000    : 1000 

 

Zelf doen! 

 

Gewicht:      Volume: 

 

350 mg  =  g   0,7 l  =  dl 

0,40 kg  =  g   125 cl  =  l 

140 g  =  kg   45 ml  =  cl 

600 µg  =  mg   2,5 dl  =  ml 

45 mg  =  µg   4 l  =  ml 

0,1 kg  =  g   400 ml  =  dl 

 


