
 

 

 

 

Rekenen met procenten 

 

 

Terug naar 3 VWO, maar wat dan nog? Het gaat om jouw examenresultaat! 

 

Charif en Henk bepalen hun lengte. Lekker klassiek: schoentjes uit, strak tegen een deur, boek plat 

op het hoofd leggen, streepje zetten, rolmaat erbij, je kent het wel. Charif blijkt 1.86 m lang te zijn, 

Henk 1.69 m. Hoeveel procent is Charif groter dan Henk? Is Henk dan hetzelfde percentage kleiner 

dan Charif? 

 

Oefen weer even met de vragen op het volgende blad (die Hordijk ooit uit ‘Factor D’ heeft geknipt, 

dat is een vakblad voor docenten Economie en MenO). Onthoud dat bij vragen als de bovenstaande 

 

• het verschil (in dit geval in centimeters lengte tussen twee personen, bij andere opgaven vaak 

zoiets als ‘nieuw versus oud’) in de teller van de op te stellen breuk moet staan 

 

• dat wat na ‘dan’ of ‘in vergelijking met’ of ‘in relatie tot’ of soortgelijke woorden komt in de 

noemer van de breuk komt. 

 

Vervolgens doe je (meestal) maal 100, waarna je het bedoelde percentage hebt gevonden. 

 

Heb je dit gedaan voor Charif en Henk? Dan zie je dat het verschil tussen hun lengtes 17 cm is. 

Daarmee is Charif 10,06 % groter dan Henk. Maar andersom is Henk ‘maar’ 9,14 % kleiner dan Charif! 

 

Let op: 

 

• lees in een examenopgave goed op hoeveel decimalen je (eventueel) moet afronden. 

10,06 % is gewoon fout als je het percentage in één decimaal had moeten geven. In dat geval 

(dus bij verplicht één decimaal) moet je een eventueel rond percentage (bijvoorbeeld 13) 

noteren als 13,0 % 

 

• als er niets is vermeld, kijk dan hoeveel decimalen passend is. Bij rendementen op vermogens 

(bijvoorbeeld bij het berekenen van het hefboomeffect) gebruik je minimaal 1 en meestal 

2 decimalen 

 

• taalkundig, maar dan toch: in kranten en andere media (ook op de radio) wordt vaak gesproken 

in de zin van ‘het werkloosheidspercentage is gedaald tot 6,4 procent’. Fout! Een percentage is 

toch al een percentage? Dat werkloosheidspercentage is dan gedaald tot 6,4, zonder toevoeging 

 

• zoek nog even op – en oefen met materiaal dat je zelf op internet vindt – met het verschil 

tussen procenten en procentpunten. Cruciaal! 

 

F. Hordijk 

6 januari 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 


