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Frans van Galen en Dolly van eerDe

Pro-
centen

Studenten die een master wiskundedidactiek 
deden, lieten we in het kader van hun studie 
een onderzoek uitvoeren met brugklasleerlin-
gen op een internationale school. Daarbij bleek 
tot onze verbazing dat slecht 4 van de 14 leer-
lingen in de groep een goed antwoord gaven 
op de vraag: ‘Je krijgt 15% korting op een fiets 
van € 600, wat moet je betalen?’ (zie afbeelding 
1). De kladberekeningen en de antwoorden 
van de leerlingen die een fout antwoord gaven 
suggereren dat 8 van hen 600 door 15 hadden 
gedeeld, de oorspronkelijke prijs door het kor-
tingspercentage! De fietsopgave lijkt een stan-
daard procentenopgave, hoe kan het dan dat 
kinderen in de brugklas daar nog over struike-
len? En de vraag is natuurlijk ook: wat zou een 
leraar er aan kunnen doen?

    Mooie 
modellen

Rekenen met de procentenstrook
Kinderen weten aan het eind van de 

basisschool heus wel wat procen-

ten zijn: een percentage geeft aan 

om hoeveel honderdsten het gaat. 

Toch hebben ze vaak moeite met 

procentenopgaven. Frans van Galen 

en Dolly van Eerde bespreken in dit 

artikel een onderzoek met leer-

lingen uit de brugklas. Interviews 

lieten zien dat de leerlingen geen 

systematische aanpak kenden voor 

procentenopgaven. De procenten-

strook kan hier uitkomst bieden.
Laten we beginnen met dat laatste: wij denken dat het model van de pro-
centenstrook een krachtig hulpmiddel kan zijn. Uit het onderzoek bleek 
dat brugklasleerlingen die nog nooit met een procentenstrook hadden 
gewerkt, direct begrepen hoe je hem kunt gebruiken en het bleek ook 
dat ze daar veel voordeel van hadden. In dit artikel bespreken we eerst 
waarom het helpt als leerlingen een procentenstrook tekenen bij opga-
ven. Daarna beschrijven we hoe de leerlingen in ons onderzoek procen-
tenopgaven uit hun hoofd probeerden op te lossen en wat daarbij fout 
ging. Ten slotte laten we aan de hand van een paar voorbeelden zien hoe 
snel de leerlingen al profiteerden van het werken met de strook.

Het nut van de procentenstrook
Bij het uitrekenen van procentenopgaven heeft tekenen van een procen-
tenstrook verschillende voordelen. Op de eerste plaats betekent het dat 
de leerlingen voor zichzelf een plaatje maken van de relatie tussen wat 
gegeven is en wat wordt gevraagd. In de fietsopgave draait het om de 
vraag: ‘Hoeveel is 15% van € 600?’. Daarbij hoort een strook als boven-
aan in afbeelding 2. De vraag had echter ook kunnen zijn: ‘Hoeveel pro-
cent is € 90 van € 600?’ (de middelste strook van afbeelding 2) of: ‘€ 90 
is 15% is van het totaalbedrag, hoeveel is dat totaalbedrag?’(de onderste 
strook van afbeelding 2).

1.
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2. 

Een tweede voordeel is dat de procentenstrook een flexibel kladblaadje 
biedt voor tussenstappen bij het rekenen. De leerling kan bijvoorbeeld 
uitrekenen dat 50% van € 600 gelijk is aan € 300 (zie afbeelding 3) en 
dat 10% gelijk is aan € 60. Het eerste leidt niet direct naar de gevraagde 
15%, maar het tweede wel. Via 10% en 5% kan de leerling vinden dat het 
antwoord 60 + 30, dus 90 moet zijn.

3.

Een derde voordeel is dat de procentenstrook een natuurlijke ingang 
biedt tot het rekenen via 1%. Vanuit het flexibel rekenen kan dat een snelle 
standaardprocedure worden: ga direct naar 1% en bereken van daaruit 
het gevraagde percentage (zie afbeelding 4). Leerlingen kunnen die 1%- 
aanpak zelf ontdekken vanuit opgaven om bijvoorbeeld 26%, of 51% van 
iets te berekenen.

4.

De procentenstrook is niet het enige model voor procenten. Verschil-
lende basisschoolmethoden laten leerlingen werken met een procenten-
tabel zoals die van afbeelding 5. Ook kunnen leerlingen werken met een 
dubbele getallenlijn in plaats van een strook. Zulke modellen bieden min 
of meer dezelfde voordelen als de strook. Wij geven de voorkeur aan de 
strook omdat die een duidelijk en concreet plaatje geeft van de relaties 
tussen de delen en het geheel.

 

100% 50% 10% 5% 15% 
€600 €300 €60 €30 €90 

Zoeken naar een gelijke verhouding
Het onderzoek dat we noemden werd uitge-
voerd door tien master studenten in het kader 
van hun studie. Het waren buitenlandse stu-
denten, vandaar dat ze hun onderzoek deden 
op een internationale school. Eerst maakten 
de 14 brugklasleerlingen een schriftelijke toets 
en daarna interviewde elke student een of twee 
leerlingen om te achterhalen hoe ze procenten-
opgaven aanpakten. Vervolgens gaven de stu-
denten twee maal een les aan een klein groepje 
leerlingen. Bij de schriftelijke toets werd de leer-
lingen expliciet gevraagd om een kladblaadje te 
gebruiken. Bijna alle leerlingen deden dat ook, 
maar vooral om te rekenen. Niemand lijkt het 
kladblaadje te hebben gebruikt om te bepalen 
wat precies berekend moet worden; ze tekenen 
geen strook, getallenlijn of tabel. Ordenen van 
de verschillende gegevens ten opzichte van el-
kaar deden de leerlingen blijkbaar in hun hoofd 
en dat ging vaak mis.
In de interviews en lessen viel op dat verschil-
lende leerlingen een aanpak volgden die neer-
komt op het zoeken naar gelijke verhoudingen. 
Een leerling weet bijvoorbeeld dat 15% hetzelf-
de is als ‘15 van de 100’ of 15/100 en zoekt dan 
bij de fietsopgave naar het getal dat hoort bij 
‘zoveel van de 600’, of ‘zoveel zeshonderdste’. 
In principe is dit een correcte aanpak, want je 
kunt bijvoorbeeld redeneren dat 6 x 100 = 600, 
en dat je dus ook 15 met 6 moet vermenigvul-
digen. Het ging echter vaak fout omdat leerlin-
gen in verwarring raakten door de onhandige 
verhouding ‘15 van de 100’. Ze dachten dat ze 
die om moesten zetten in een simpeler ver-
houding en probeerden bijvoorbeeld om 15 op 
de 100 te delen. Dat leidde dan tot veel reken-
werk, maar niet tot een oplossing. Misschien 
moeten we concluderen dat we leerlingen te 
vaak opgaven met mooie getallen geven. Op-
gaven met 25%, 75% en 20% zijn goed op te 
lossen via het zoeken naar gelijke verhoudin-
gen, maar opgaven met percentages als 15% 
en 35% niet. Waarschijnlijk heeft het feit dat 
zoveel leerlingen bij de fietsopgave 600 door 
15 gingen delen – het totaalbedrag gedeeld 
door een percentage – ook te maken met de 
verwachting dat het rekenwerk uit het hoofd 
te doen zal zijn. 100 is niet goed te delen door 
15, maar de leerlingen zagen waarschijnlijk dat  
600 : 15 wel gaat. 

een systematische aanpak
Het was duidelijk dat de meeste leerlingen in 
ons onderzoek geen systematische aanpak ken-
den. Alleen de leerling met de hoogste score 
deed de opgaven steeds op dezelfde manier: ze  5.

 

100% 50% 10% 5% 15% 
€600 €300 €60 €30 €90 
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JAAp VAN LAkErVELD

Hoeveel instructie hij ook kreeg
Het zou hem nimmer helpen denken
Nooit zou het hem het inzicht schenken
Waardoor hij aan het volk ontsteeg

Geen voorschriften, geen regels, wenken
Met bandbreedtes als van een steeg
Brachten dat proces teweeg
Waardoor hij van zijn pad zou zwenken

Naar grote hoogten, perspectieven
Ontdekkingen en evoluties
Of invloedrijke revoluties
Die kloven in historie klieven

Doordat hij slechts instructies kreeg
Werd hij geen denker, geen strateeg.

instructie en strateGie

zette elk percentage om in een decimaal getal 
en vermenigvuldigde dan. Andere leerlingen 
probeerden te vermenigvuldigen met breuken 
– bijvoorbeeld: 15/100 x 600 – maar kwamen 
daar minder ver mee. Een goede en systemati-
sche aanpak is volgens ons het rekenen via 1%. 
Die aanpak werkt niet alleen bij ‘hoeveel is 15% 
van 600?’ maar ook bij ‘hoeveel procent is 90 
van 600?’ en bij ‘15% van het totaal is 90, wat is 
het totaal?’ probeer het zelf uit met de stroken 
van afbeelding 2. De 1%-aanpak moet geen truc 
worden, maar als leerlingen blijven denken aan 
de procentenstrook wordt het dat ook niet.

een les over het werken met de 
procentenstrook
Hoewel de leerlingen in dit beperkte onderzoek 
maar één les kregen in het werken met de pro-
centenstrook, bleek daar toch uit hoe effectief 
het tekenen van zo’n strook is. De leerlingen 
begrepen direct de bedoeling en sommigen 
konden met de strook opgaven uitrekenen die 
ze waarschijnlijk anders niet op hadden kunnen 
lossen. Een voorbeeld is de opgave van afbeel-
ding 6. Deze leerling rekende eerst 50% en 25% 
van € 300 uit, maar kwam daarmee niet op € 60 
korting. Vervolgens begon ze bij 10% en vond 
toen € 60 via verdubbelen. 

6.

Een andere leerling maakte een opgave over 
het downloaden van een computerfile: van 600 
Mb is 11% al gedownload, hoeveel Mb is dat? 
In afbeelding 7 is te zien dat de leerling de pro-
centenstrook eerst gebruikte om maar wat te 

proberen: 50% is 300, 
25% is 150 en 10% is 60. 
Uiteindelijk rekende hij 
uit hoeveel 1% was – dat 
deed hij via 60 : 10 – en 
vond toen 11% als 10% 
+ 1%. De master stu-
dent die de les gaf ging 
door op die 1% en vroeg 
naar 9% van 600. De 

student verwachtte dat de leerling 9 x 6 zou uitrekenen, maar de leerling 
redeneerde weer vanuit 10% en koos voor 60 – 6. Uit de gegeven voor-
beelden blijkt dat de leerlingen vrij snel doorhebben hoe de procenten-
strook te gebruiken is als een kladblaadje voor het zoeken naar handige 
tussenstappen. Voor de volgende stap in het leerproces – vanuit handig 
rekenen naar rekenen via 1% – is meer tijd nodig.

Vanuit handig rekenen naar een systematische aanpak
rekenen via 1% is een efficiënte aanpak, dus waarom leren we kinderen 
dat niet direct als vaste procedure aan? Is het wel nodig om leerlingen te 
laten rekenen met tussenstappen als 50% en 10%? Ons antwoord daar-
op is dat procedures die onvoldoende verankerd zijn in inzicht al heel 
gauw truukjes worden en truukjes zijn kwetsbaar. We pleiten er voor dat 
leerlingen in het begin alle ruimte krijgen om procentenopgaven op hun 
eigen manier op te lossen. De procentenstrook biedt daarbij houvast, 
want die zorgt ervoor dat leerlingen overzicht blijven houden tijdens het 
rekenen. De strook legt bovendien een directe relatie met het rekenen 
met breuken. We pleiten er ook voor om het tekenen van de procenten-
strook vrij lang te handhaven, want de leerlingen moeten de strook gaan 
waarderen als een wiskundig hulpmiddel dat ze altijd in kunnen zetten. 
Uiteindelijk moet de procentenstrook gaan fungeren als een denkmodel, 
maar dat gebeurt alleen wanneer de leerlingen er door en door vertrouwd 
mee zijn. Voorkomen moet in ieder geval worden dat leerlingen te snel 
denken dat ze procentenopgaven uit hun hoofd kunnen oplossen. In dat 
opzicht geven opgaven in rekenboeken en toetsen met ‘mooie’ percen-
tages en getallen een verkeerd signaal af, want als je snapt wat je doen 
moet kun je die opgaven inderdaad uit het hoofd uitrekenen. Om zulke 
opgaven op te lossen heb je echter inzicht nodig en de procentenstrook 
helpt om dat inzicht op te bouwen.

De auteurs zijn werkzaam bij het Freudenthal Instituut als onderzoeker en 
ontwikkelaar in het reken-wiskundeonderwijs in de Basisschool en in de onder-
bouw van het Voortgezet Onderwijs.
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