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Les in procenten 
 

In dit korte boekje gaan we je helpen om procenten duidelijk te maken. We doen dat aan de hand 

van Jaap, die een spaarrekening uitzoekt voor zijn geld.  

Voordat je begint, moet je een aantal zaken weten. Die moet je goed onthouden, want daarmee ga je 

een stuk verder komen! 

 

100% is altijd alles 

Als we het over procenten hebben, is 100% altijd alles. In het begin zal je niet boven de 100% 

uitkomen. Een trommel koekjes is 100%, een volle tank, een fles limonade, een zak met knikkers en 

ga zo maar door. 

Zitten er in die trommel 22 koekjes? Dan zijn die 100%. Zitten er 18 in? Dan zijn die 100%. Wat er aan 

het begin van de som in zit, is 100%. 

 

Breuken en procenten 

Breuken en procenten hebben heel veel met elkaar te maken. Als je de onderstaande breuken uit je 

hoofd leert, kun je veel sommen heel makkelijk oplossen. Je hoeft dan niet elke keer te bedenken dat 

25% eigenlijk hetzelfde is als een vierde van 100%... Zelfs lastige procenten, zoals 12,5% worden op 

die manier makkelijk! 

Onthoud in ieder geval onderstaande breuken en procenten door ze elke dag te oefenen! 
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De blauwe breuken zijn het makkelijkst, maar als je de rode breuken goed leert, worden die ook 

vanzelf makkelijker! 
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Tips 

- Oefen elke dag de tafels, ook al heb je je tafeldiploma gehaald. Weet jij niet direct te zeggen 

hoeveel 7 x 8 is? Dan heb je ze niet goed genoeg onder de knie! 

- Oefen ook elke dag de breuken en procenten. Want heel veel sommen zijn makkelijk uit te 

rekenen als je weet dat een vast percentage altijd bij eenzelfde breuk hoort. 25% van een 

taart  blijft altijd hetzelfde als ¼, net zoals 1/8 altijd 12,5% blijft. Je zal zien dat het 

makkelijker wordt als je dat blijft herhalen. 
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Som 1 
Jaap heeft € 1.000. De ABC Bank biedt drie rekeningen aan. 

 

Jeugdrekening 5% 

Spaarrekening Plus 3% 

Spaarrekening Standaard 2,5% 

 

Als je je geld een jaar op een rekening laat staan, krijg je de rente uitgekeerd.  

Jaap berekent hoeveel geld hij voor zijn € 1.000 krijgt, wanneer hij die op de jeugdrekening zet. Dat 

doet hij als volgt: 

 

1 Eerst berekent Jaap wat 1% is. Dat doe je door het hele bedrag (100%) te delen door 100. 

Jaap heeft € 1.000. 

€ 1.000 is 100% 

€1.000 : 100 = € 10 

1% is € 10 

 

2 Nu Jaap weet wat 1% is, kan hij bepalen wat 5% is. Hij moet dan 1% maal 5 doen. 

1% x 5 = 5% 

 

3 Wat hij met het percentage heeft gedaan, doet Jaap ook met het geldbedrag. Dus hij doet ook € 10 

maal 5. 

€ 10 x 5 = € 50 

 

4 Jaap weet nu dat hij na een jaar € 50 van de bank krijgt over zijn spaargeld van € 1.000 

 

Samenvatting 

- Schrijf eerst 100% op (€ 1.000) 

- Bereken dan 1% door te delen door 100 (€ 1.000 : 100 = € 10) 

- Reken naar je percentage toe. In het geval van 5% rente dus 1% x 5 

- Reken daarna ook het bijhorende geld bedrag uit, door precies hetzelfde te doen 

 

Nu jij. Hoeveel euro krijgt Jaap op de spaarrekening Plus en de spaarrekening Standaard?  
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Som 2 
Jaap neemt € 200 van zijn spaargeld op. Hij gaat ermee winkelen en koopt het volgende: 

 

Voor € 50 een encyclopedie 

Voor € 25 een nieuwe trui 

Voor € 100 een nieuw computerspel 

Voor € 20 koopt hij tegoed voor zijn telefoon 

Voor € 5 koopt hij een broodje 

 

Hoeveel procent van zijn geld geeft Jaap uit aan een encyclopedie? 

 

Om dat te berekenen kun je het beste een verhoudingstabel maken. In die tabel zet je alles onder 

elkaar. Ook noteer je wat 100% is, namelijk € 200. Dit is alles. 

€ 200     

% 100     

 

Je wil weten hoeveel procent van zijn geld Jaap heeft uitgegeven aan een encyclopedie. Dat bereken 

je door van € 200 naar € 50 te gaan. Je mag alleen vermenigvuldigen (x) en delen (:) toepassen. 

€ 200 100 50   

% 100     

 

Door 200 door de helft te doen (:2) kom je op 100 uit. Nog een keer :2 en je komt op 50 uit. Dit is het 

bedrag dat je moest berekenen. 

Nu doe je bij de procenten precies hetzelfde! 

€ 200 100 50   

% 100 50 25   

 

Je deelt 100 eerst door 2 en komt dan op 50 uit. Dan deel je ook 50 door 2 en kom je op 25 uit. 

 

€ 200 100 50   

% 100 50 25   

 

 

Hierboven zie je wat je gedaan hebt. 

Doe nu hetzelfde met de andere bedragen! Welk percentage van zijn geld geeft Jaap uit aan een 

nieuwe trui, een computerspel, tegoed voor zijn telefoon en een broodje? 

:2 :2 
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:100 :2 

:2 :100 

Som 3 
Er staat nu nog maar € 800 op Jaaps spaarrekening. Met dat geld doet Jaap het volgende: 

 

75% laat hij op de bank staan 

5% neemt hij op om een verjaardagscadeau voor zijn moeder te kopen 

7% moet hij betalen aan zijn zusje 

12,5% zet hij op een andere spaarrekening 

0,5% geeft hij aan een goed doel 

 

Om te berekenen hoeveel geld dat allemaal is, doe je hetzelfde als bij som 2. Je maakt een 

verhoudingstabel. Wel zijn de gegevens nu anders. 100% is € 800. 

€ 800     

% 100     

 

Van de € 800 geeft Jaap 0,5% aan een goed doel. 0,5% lijkt misschien moeilijk om te berekenen, maar 

is de helft van 1%. Je moet dus eerst naar 1%. Daarna kun je makkelijk verder rekenen. 

 

€ 800 8 4   

% 100 1 0,5   

 

 

Je ziet dat je gelijk van 100% naar 1% kunt gaan door te delen door 100. Daarna is het niet moeilijk 

om te berekenen hoeveel 0,5% van € 800 is,  namelijk €4. 

 

Reken zelf uit hoeveel Jaap op de bank laat staan, wat hij uitgeeft aan een cadeau, wat hij betaalt aan 

zijn zusje en wat hij naar een andere rekening doet. 
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Nog meer sommen 
Je hebt nu kunnen oefenen met procenten. Snap je het nog niet helemaal? Lees dan het boekje nog 

een keer goed door en probeer het nog eens.  

Hieronder staan een paar sommen om nog beter te oefenen. 

 

Som 1 

Jaap heeft € 500. Hij kan zijn geld op de jeugdrekening van 4 banken zetten. Wat krijgt hij bij elke 

bank aan rente terug als hij zijn geld een jaar laat staan? 

Quattronios Bank 4%  

Knaap Bank 2,5%  

De Nieuwe Bank 5%  

Bank Anders  3%  

 

Som 2 

Bank Soldi biedt een rente van 2%. Hieronder zie je vier mensen die hun geld bij bank Soldi op een 

rekening zetten. Hoeveel rente ontvangen zij dan na een jaar? 

Sandra € 2.000  

Jurgen € 5.000  

Joost-Roderick € 100  

Sjaak  € 40.000  

 

Som 3 

Reken deze kale sommen uit 

10% van 200 = 50% van 900 =  33,3 % van 500 = 
1% van 200 = 25% van 900 = 66,6 % van 500 = 
5% van 200 = 10% van 900 = 1 % van 500 = 
0,5% van 200 = 
 

5% van 900 = 75 % van 500 =  

40% van 400 = 25% van 4.000 = 80% van 800 = 
20% van 400 = 12,5% van 4.000 = 10% van 410 = 
1% van 400 = 10% van 4.000 = 5% van 50 = 
25% van 400 = 90% van 4.000 = 3% van 10 =  
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Antwoorden 

 

Som 1 

Spaarrekening Plus 3%, 100% is € 1.000, 1% is € 10, 3% is € 30 

Spaarrekening Standaard 2,5%, 100% is € 1.000, 1% is € 10, 2% is € 20, 0,5% is € 5, 2,5% is € 25 

Som 2 

Encyclopedie is 25%, Nieuwe trui is 12,5%, Computerspel is 50%, Tegoed is 10%, Broodje is 2,5% 

Som 3 

Laten staan € 600, Verjaardagscadeau € 40, Zusje € 56, Andere spaarrekening € 100 

Nog meer sommen 

Som 1 

Jaap heeft € 500. Hij kan zijn geld op de jeugdrekening van 4 banken zetten. Wat krijgt hij bij elke 

bank aan rente terug als hij zijn geld een jaar laat staan? 

Quattronios Bank 4% € 20 

Knaap Bank 2,5% € 12,50 

De Nieuwe Bank 5% € 25 

Bank Anders  3% € 15 

 

Som 2 

Bank Soldi biedt een rente van 2%. Hieronder zie je vier mensen die hun geld bij bank Soldi op een 

rekening zetten. Hoeveel rente ontvangen zij dan na een jaar? 

Sandra € 2.000 € 40 

Jurgen € 5.000 € 100 

Joost-Roderick € 100 € 2 

Sjaak  € 40.000 € 800 

 

Som 3 

Reken deze kale sommen uit 

10% van 200 = 20 50% van 900 = 450 33,3 % van 500 = 166,67 
1% van 200 = 2 25% van 900 = 225 66,6 % van 500 = 333,33 
5% van 200 = 10 10% van 900 = 90 1 % van 500 = 5 
0,5% van 200 = 1 
 

5% van 900 = 45 75 % van 500 = 275 

40% van 400 = 160 25% van 4.000 = 1.000 80% van 800 = 640 
20% van 400 = 80 12,5% van 4.000 = 500 10% van 410 = 41 
1% van 400 = 4 10% van 4.000 = 400 5% van 50 = 2,5 
25% van 400 = 100 90% van 4.000 = 3.600 3% van 10 = 0,3 
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