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Blok 6 LPD vraag 1: ongelijke verdeling

Ongelijke verdeling – som en verhouding gegeven

Hoe los je een vraagstuk op als de delen ongelijk verdeeld zijn en het grootste deel  
gelijk is aan een aantal keer het kleinste deel?

Voorbeeld:
Frank en Freddy verdelen 120 euro.  
Frank heeft het dubbel van Freddy.

 ¨ Hoeveel euro heeft elk?

Schrijf het geheel.
Stel het kleinste deel voor door  .
Stel het grootste deel voor als een aantal keer het kleinste deel.

120  =   

 = 120 : 3 = 40

  = 2 × 40 = 80

Controle: 40 + 80 = 120
 80 = 2 × 40
Antwoord: Freddy heeft 40 euro, Frank heeft 80 euro. 

Anke en Marie zijn samen 22 jaar oud. Anke is driemaal zo oud als Marieke.
 ¨ Hoe oud zijn Anke en Marieke?
 ¨ Vul het schema aan.

• Schrijf het geheel.
• Stel het kleinste deel voor door 
• Stel het grootste deel voor als een aantal keer het kleinste deel. 

 Anke 

 Marie 

• Met hoeveel rechthoekjes komt het geheel overeen? 

• Zoek de waarde van een rechthoekje. 

 = 

• Bereken de leeftijd voor Marieke en Anke.

Marieke =  Anke = 

Antwoord: 

 ¨ Controleer je antwoord.

 

120
Freddy  

Frank  + 
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Hoe deed ik de opdracht? 

Ik denk: Juf/Meester vindt:

J  L J  L
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Joris en zijn vriend Jelle spelen voetbal. Samen scoorden ze afgelopen speelseizoen 56 
doelpunten. Joris scoorde 7 keer zoveel als Jelle.

 ¨ Hoeveel keer scoorden ze elk? 
 ¨ Vul het schema aan. 

• Schrijf het geheel.
• Stel het kleinste deel voor door 
• Stel het grootste deel voor als een aantal keer het kleinste deel. 

 doelpunten
 Joris 

 Jelle 

• Met hoeveel rechthoekjes komt het geheel overeen?

• Zoek de waarde van een rechthoekje. 

 = 

• Bereken het aantal doelpunten voor Joris en Jelle.

Joris =  Jelle =  

Antwoord: 
 
 ¨ Controleer je antwoord.
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Blok 6 LPD vraag 2: recht evenredige en omgekeerd 
evenredige grootheden

Recht evenredige en omgekeerd evenredige grootheden

 ■ Recht evenredig
• Wanneer de ene grootheid stijgt, stijgt de andere in dezelfde verhouding (of omgekeerd).
Voorbeeld: Als je 1 minuut nodig hebt om 300 m te fietsen, dan heb je 2 minuten nodig 
om 600 m te fietsen.

 2 ×
 

gefietste afstand (in meter) 300 600

tijd (in minuten) 1 2
 
 2 ×

 ■ Omgekeerd evenredig
• Wanneer de ene grootheid stijgt, daalt de andere in dezelfde verhouding (of omgekeerd).
Voorbeeld: Als 2 werkmannen 6 uur nodig hebben voor een klus, dan hebben 4 
werkmannen 3 uur nodig voor dezelfde klus.

2 werkmannen 6 uur

2 ×  : 2

4 werkmannen 3 uur

Voor het bakken van 15 cakes heeft Bernadette volgens het recept 3 koppen meel nodig. Ze 
wil graag 40 cakes bakken.

 ¨ Hoeveel koppen meel heeft ze nodig voor het bakken van 40 cakes?
 ¨ Gebruik de verhoudingstabel. 

  
  

Aantal koppen meel

Aantal cakes

  
  

Antwoord: 
 ¨ Onderstreep het juiste antwoord.

Deze verhouding is recht evenredig / omgekeerd evenredig. 
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Hoe deed ik de opdracht? 

Ik denk: Juf/Meester vindt:

J  L J  L
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Na het zwemmen krijgen Lien, Lore, Jesse en Matthias steeds honger. Mama koopt meteen 
twee dozen koeken en betaalt hiervoor 3,38 euro. De vriendinnen vinden de koeken ook 
lekker dus mama zal er volgende keer 5 dozen van kopen.

 ¨ Hoeveel moet mama betalen voor 5 dozen? 
 ¨ Gebruik de verhoudingstabel.
Je mag de berekeningen uitvoeren met je zakrekenmachine.

  
  

Aantal dozen

Prijs dozen in euro

  
  

Antwoord: 
 ¨ Onderstreep het juiste antwoord.

Deze verhouding is recht evenredig / omgekeerd evenredig. 

Vijf verkoopsters hebben samen twee uur nodig om de geleverde producten op hun juiste 
plaats te zetten in de rekken. 

 ¨ Hoelang doen twee verkoopsters over dezelfde taak?
 ¨ Vul het schema aan.

 verkoopsters  uur 

 verkoopster  uur 

 verkoopsters  uur 

Antwoord: 
 ¨ Onderstreep het juiste antwoord.

Deze verhouding is recht evenredig / omgekeerd evenredig.

Vele handen maken licht werk! Er moeten 300 stoelen gehaald en klaargezet worden. 
4 personen doen er 50 minuten over. 

 ¨ Hoeveel tijd hebben we dan nodig als we met 10 personen kunnen helpen om deze klus 
te klaren?

 personen  minuten 

 personen  minuten 

 personen  minuten 

Antwoord: 
 ¨ Onderstreep het juiste antwoord.

Deze verhouding is recht evenredig / omgekeerd evenredig.
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Blok 6 LPD vraag 3: toepassingen op schaalberekening

Schaalberekening

 ■ Werkelijke afstand berekenen
Voorbeeld: Wat is de werkelijke afstand in km van 10 cm op de kaart met een schaal  
1 : 100 000?
• Je doet dat met een verhoudingstabel.
• Je vult eerst de schaal in: 
1 cm op de kaart komt overeen met 100 000 cm in werkelijkheid.
• Je vult de overige gegevens op de juiste plaats in: 
10 cm op de kaart (10 keer 1 cm)
 10 ×

afstand op kaart (in cm) 1 10

afstand in werkelijkheid (in cm) 100 000 1 000 000

schaal 1 : 100 000 10 ×

• Je vermenigvuldigt de werkelijke afstand met hetzelfde getal.
• Je zet de werkelijke afstand om naar de gevraagde maateenheid (km):
1 000 000 cm = 10 km

Jefke heeft een schaalmodel van een Ferrari. De schaal is 1 : 18. 
 ¨ Zijn model is 23 cm lang en 12 cm breed. 
 ¨ Bereken de werkelijke lengte en breedte van de Ferrari. 
 ¨ Druk de lengte en de breedte uit in meter.

Je mag je zakrekenmachine gebruiken.

Lengte Ferrari 
 

Lengte op schaalmodel (in cm) 1

Lengte in werkelijkheid (in cm) 18

 
 

Breedte Ferrari 
 

Breedte op schaalmodel (in cm) 1

Breedte in werkelijkheid (in cm) 18

 
 

De werkelijke lengte bedraagt  cm. Dat is evenveel als  m.

De werkelijke breedte bedraagt  cm. Dat is evenveel als  m.

1



Hoe deed ik de opdracht? 

Ik denk: Juf/Meester vindt:

J  L J  L
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Marjolein wil voor haar treinbaan een model van haar eigen huis maken. Haar huis is 8,8 m 
lang en 6,4 m breed. Zij gebruikt schaal 1 : 80.

 ¨ Bereken hoe lang en hoe breed ze haar huis voor de modeltreinbaan moet maken.

Ze moet de werkelijke lengte en breedte  keer verkleinen/vergroten om het 
schaalmodel te kunnen maken. 

Lengte huis 

8,8 m =  cm

Lengte in werkelijkheid (in cm) Lengte op schaalmodel (in cm)

880

 
 

Breedte huis 

6,4 m =  cm 

Breedte in werkelijkheid (in cm) Breedte op schaalmodel (in cm)

640

 
 

De lengte op schaal bedraagt  cm. 

De breedte op schaal is  cm. 
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Hoe deed ik de opdracht? 

Ik denk: Juf/Meester vindt:

J  L J  L
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