
 

 

 

Uitgeversgroep presenteert: 

 

 

Oefenexamen 2015-2016, versie 0 (voorbeeld) 

 

ABONNEMENT REKENEN 3F 

 

 
@ Uitgeversgroep.nl (alleen vrij te gebruiken in lessituaties) 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze: 

 Je mag geen rekenmachine wel een kladpapier gebruiken.  

 Je noteert alleen de antwoorden op dit vel. 

 Berekeningen op kladpapier worden mee ingeleverd. 

 Toetsonderdeel 1:  

o Tijdsduur maximaal 10 minuten  

o Aantal opgaven: 10 

o Elk juist antwoord 1 punt.  

o Wegingsfactor: 1 

o Totaal aantal te behalen punten: 10 

 Toetsonderdeel 2:  

o Tijdsduur maximaal 40 minuten  

o Aantal opgaven: 20 

o Elk juist antwoord 1 punt.  

o Wegingsfactor: 2 

o Totaal aantal te behalen punten: 40 

 Eindcijfer = (behaald aantal punten toetsonderdelen 1 + 2) : 5 

 Toets is voldoende gemaakt bij het eindcijfer 5,5. 

 

 

 

reactie op dit voorbeeld-oefenexamen  

of 

meer informatie over abonnementen en toetsbundels Rekenen: 

 

www.uitgeversgroep.nl/rekenen  

073-6130309 / j.vanesch@uitgeversgroep.nl 

 

Veel succes!  

 

Jeroen van Esch 

http://www.uitgeversgroep.nl/rekenen
mailto:j.vanesch@uitgeversgroep.nl


 

ONDERDEEL 1: ’Kale sommen’    Naam: …………………………………… Klas: …….. 
 

no pnt Opgave Antwoord 

1. 

 2.575 : 25  

2. 
 40% van 620 =  

3. 

 1,25 gram =       mg.  

4. 

 (233 + 267) : 5 + 50 x 4   

5. 
 3,85 hl =      liter  

6. 

 ( 27 x 3
2

1
)  + ( 23 x 3

2

1
)    

7. 

 24,43 + 243,9  

8. 
 8.000 x 0,015 =  

9. 

 Schrijf 
000.1

104
 als decimale breuk  

10. 

 1.614 – 397 =  

  

Einde toetsonderdeel 1 (wordt opgehaald, je nontvangt toetsonderdeel 2) 

 



ONDERDEEL 2: ‘Contextopgaven’ Naam: …………………………………… Klas: …….. 

 

no pnt Opgave Antwoord 

1. 

 

 
 

Een scoutinggroep 

verkoopt bij een actie, 

8 worstenbroodjes 

voor € 10,-. Normaal is 

de prijs per worstenbroodje € 1,-. 

Hoeveel eurocent gaat er per broodje naar de 

actie? 

 

2. 

 

Een grashandelaar snijdt een grasveld van 

50 x 70 meter in graszoden van  

2,5 m x 0,4 meter. Hoeveel graszoden zijn 

maximaal uit dit veld te halen? 

 

3. 

 

Nick en Simon treden 

8 avonden op in het 

Afas Circustheater in 

Schevingen. De 

1.840 plaatsen zijn 

gemiddeld 85% per avond bezet. Gemiddeld 

wordt € 32,50 per kaartje betaald. Hoeveel 

bedraagt de totale omzet van deze 8 

avonden? 

 

 

4. 

 

Peter heeft met zijn boot 27 zeemijlen 

afgelegd in 1 uur en 4 minuten. Wat is zijn 

gemiddelde snelheid in km. per uur  geweest 

(afronden op 2 decimalen)?  

1 zeemijl = 1.852 meter 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens een aanbieding geldt: Bij aankoop 

van 3 dvd’s, de goedkoopste voor de helft 

van de prijs. Daphne koopt 6 dvd’s. Hoeveel 

Euro’s moet zij voor deze 6  dvd’s  betalen 

als je bij het afrekenen deze zo slim 

mogelijk aanbiedt (afronden op 

eurocenten)? 

 

6. 

 

Een liter siroop wordt vermengd met water 

in de verhouding 1:5. Een schoolklas van 30 

kinderen gaat een dagje uit. Hoeveel cl. 

siroop heb je nodig om ieder kind 0,75 liter 

te laten drinken (afronden op hele 

centiliters)? 

 

 



 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Je vliegt van Amsterdam naar Washington. 

Hoeveel uren en minuten zit je in het 

vliegtuig als het tijdsverschil tussen beide 

plaatsen 6 uur is? 

 

 

8. 

 

Floor maakt met Joyce van 10 t.e.m. 23 juli 

een wandeltocht dwars door Nederland. Ze 

willen gemiddeld 7 uur per dag lopen met 

een snelheid van 4 km. per uur. Na elke 2 

wandeldagen volgt een rustdag. Hoeveel 

kilometer kunnen Floor en Joyce maximaal 

in deze vakantie wandelen? 

 

 

9. 

 

 

Na 15 thuiswedstrijden in het seizoen  

2014-2015 zie je hier het totaal aantal  

toeschouwers,tijdens die eerste 15 

thuiswedstrijden, van 5 eredivisie teams tot 

nu toe.  

In het voetbalseizoen 2013-2014 bezochten 

gemiddeld 19.002 toeschouwers de 

thuiswedstrijden van Vitesse. 

Met hoeveel procent is het gemiddeld 

toeschouwersaantal  bij Vitesse in 

2014/2015 gewijzigd ten opzichte van 

2013/2014 (afronden op 1 decimaal)? 

 

10. 

 

Wereldwijd worden er door 430 miljoen 

Whatsapp- gebruikers gemiddeld 50 miljard 

berichten per dag verstuurd. Hoeveel 

berichten zijn dit gemiddeld per persoon per 

dag (afronden op helen)? 

 

 



11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demi spaart voor deze led- t.v. Ze heeft al 

2/3 deel gespaard. De rest verdient ze in de 

Horeca waar ze 2 dagen in de week, 8 uur 

per dag werkt tegen € 8,- per uur. Van elk 

gewerkt uur legt zij de helft opzij voor de 

T.V. Hoeveel hele uren moet Demi nog 

werken, voordat ze de TV bij elkaar heeft 

gespaard? 

 

 

12. 

 
Judgment Night is met reclame te zien op 

RTL7 en reclamevrij op Netflix. Hoeveel 

seconden duurt  elk reclameblok bij RTL7, 

als er vier gelijke reclameblokken in de film 

zitten? 

 

 

 

13. 

 

Op de AutoRai worden talloze auto’s 

getoond en vergeleken. 

Elke auto heeft zijn eigen adviesprijs. 

 

Via Internet wordt een zeer zuinige 

stadsauto volop nieuw aangeboden: 

 

a. het goedkoopst voor 90% 

van de  adviesprijs. 

b. het duurst voor 107,5 % 

van  de adviesprijs.                                                                                   

 

Je kiest voor mogelijkheid A en betaalt 

 € 9.450,-. 

Wat is de hoogste prijs die voor deze auto 

wordt gevraagd? 

 



14. 

 

Dit is vraag 1 uit een groep van 3 vragen 

Hoeveel procent is de afzet van fietsen op 

zaterdag hoger dan op woensdag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

Dit is vraag 2 uit een groep van 3 vragen 

Hoeveel procent van de totale weekafzet 

wordt behaald op vrijdag (afronden op hele 

procenten)? 

 

 

  

 

16. 

 

Dit is vraag 3 uit een groep van 3 vragen 

Een cafe verkoop Ice tea in glazen van 25 cl. 

Hoeveel flessen van 1,5 liter zijn er nodig 

om alle vrijdagen gedurende 52 weken aan 

deze gemiddelde vraag per week te voldoen 

(afronden op hele flessen)? 
 

 



17. 

 

 

Maurits schildert zijn schutting  

aan een kant met beits. Na 1 week herhaalt 

hij dit nog een keer. Afmeting van de 

schutting 1,8 m x 15 m. Hoeveel Euro 

betaalt Maurits voor de benodigde beits als 

hij uitgaat van het gemiddeld dekvermogen? 

 

 

 

18. 

 

In het outletcentrum hanteert Cavanie de 

volgende prijzen: 

 

artikel prijs / stuk korting 

shorts € 28,- 50% 

shirts € 30,- 30% 

jeans € 45,- 20% 

blouses € 30,- 40% 

 

Sieke koopt van elk artikel hierboven 2 

stuks. Bij de kassa leest zij dat je bij een 

aankoop van € 150,- of meer 15% extra 

kassakorting krijgt. 

Welke bedrag moet Sieke aan de kassa 

betalen? 

 

 

  

19. 

 

Een groep van 600 studenten,bestaat uit 280 

mannen, 15% daarvan gaat op vakantie naar 

Portugal. Van de vrouwen kiest  20% 

Portugal als vakantiebestemming. 

Hoeveel procent van de totale groep 

studenten kiest Portugal als vakantieland 

(afronden op 1 decimaal)? 

 

 

 

 

 

 



 

Einde toetsonderdeel 2 (wordt opgehaald, einde oefenexamen) 

 

20. 

 

Een sportvereniging sluit het seizoen af met 

een feestavond voor haar leden. Het 

feestcomite begroot de volgende kosten: 

 

Huur diversen             € 1.000,- 

Kosten dj               € 1.000,- 

Inkoop drank               € 1.200,- 

Prijzen loterij               €    500,- 

Overige kosten             €    300 

 

De drank wordt verkocht met een winst van 

100 %  en de 500 loten worden voor € 1,- 

per stuk verkocht. 

Aantal verwachte leden 400. 

Het feestcomite verwacht dat alle drank en 

loten worden verkocht. 

 

Bereken de entreeprijs als je op deze avond 

€ 500 winst wil maken. 

 

 

 


