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Eindtoets Bewerkingen

Deze toets is een indicatie van je gecijferdheid op het onderdeel Hele getallen, onderdeel bewerkingen. 
Als je deze opgaven correct maakt, kun je de Kennisbasistoets rekenen voor dit onderdeel met 
vertrouwen tegemoet zien. Het is overigens niet de bedoeling dat je de opgaven alleen maar correct 
oplost. Het gaat er ook om dat je een efficiënte aanpak gebruikt.
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⊲ Opgave 1 Haakjes
Maak de berekeningen kloppend door haakjes op de juiste plaats te zetten.

a. 5 + 25 x 4 + 6 = 255

b. 160 - 100 : 4 x 5 + 5 = 80

c. 100 + 800 : 20 - 10 x 2 = 260

d. 60 x 80 : 40 + 160 : 20 : 4 + 1 = 121

e. 12 - 2 x 6 + 4 x 24 - 8 : 2 = 92

⊲ Opgave 2 Contexten en eigenschappen 
Lees de contexten en noteer van welke bewerkingseigenschap sprake is. Kies uit: commutatieve 
eigenschap, associatieve eigenschap en distributieve eigenschap
a. Marktkoopman Hans heeft 5 zakken van 8 grapefruits voor € 2,- per zak. Om de verkoop te 

bevorderen maakt Hans er 8 zakken met elk 5 grapefruits van, voor € 1,25 per zak.
b. In het tuincentrum staan 10 bakken met elk 24 viooltjes. De verkoper maakt er 10 bakken van  15 

en 10 bakjes van 9 viooltjes van.
c. Voor het feestje koopt John een stapel van 6 kratjes bier. In een krat zitten 24 flesjes van 25 cl. 

Emma en Renee berekenen hoeveel liter bier er is ingekocht.
• Emma: 6 x 24 flesjes = 144 flesjes, 144 x 25 cl = 3600 cl, dus 36 liter bier.
• Renee: 24 x 25 cl = 600 cl = 6 l, dus 6 x 6l = 36 liter bier.

d. Sammy, de kok van restaurant ‘Pannenkoekentijd’ maakt voor de volgende dag 5 mini-containers 
met beslag. In elk beslag moeten 9 eieren. Om zich straks niet te vergissen bij het tellen haalt zij uit 
elke doos van 10 eieren 1 ei en zet de eierdozen met 9 eieren klaar om te verwerken.

context a context c

context b context d

Handig met getallen
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⊲ Opgave 3 Waar gaat het mis?
Analyseer deze berekeningen en noteer hoe de fouten gemaakt worden.

a. b.

c. d.

e. f.
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g. h.

i. j.

Welke eigenschappen van het eigenschapsrekenen zijn er in de berekeningen van oplossing a. tot en 
met j. gebruikt? Kies uit: Termen veranderen, Compenseren, Commutatieve eigenschap, Associatieve 
eigenschap, Distributieve eigenschap, Groter en Kleiner, Groter of Kleiner.

a. b.

c. d.

e. f.

g. h.

i. j.
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⊲ Opgave 4 Rekenen in de krant 

WhatsApp behaalt nieuwe mijlpaal: half miljard klanten
Bewerkt door: redactie − 23/04/14, 00:53  − bron: ANP

500 miljoen mensen wereldwijd gebruiken nu berichtendienst WhatsApp. Oprichter Jan 
Koum, die zijn internetberichtendienst dit jaar verkocht aan Facebook voor 16 miljard 
dollar, maakt het bereiken van de mijlpaal bekend. 

Koum schrijft op zijn ‘WhatsApp-blog’ dat het gaat om ‘een half miljard regelmatige, 
actieve WhatsApp gebruikers’ die behalve tekst ook meer dan 700 miljoen foto’s en 100 
miljoen video’s samen delen. De meeste nieuwe gebruikers van de afgelopen maanden 
komen vooral uit landen als Brazilië, India, Mexico en Rusland.

[Bron: www.Volkskrant.nl]
 
a. Hoeveel dollar betaalde Facebook per WhatsApp gebruiker bij deze transactie?

b. Is er in deze berekening sprake van verdelen of van opdelen?
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⊲ Opgave  5 Rekenen met grote getallen

Wii U na ruim een jaar 5,86 miljoen keer verkocht
Van Nintendo’s Wii U zijn in ruim een jaar tijd 5.860.000 exemplaren verkocht. Het 
apparaat ging wereldwijd in het meest recente kwartaal 1.950.000 keer over de 
toonbank, zo blijkt uit kwartaalcijfers van Nintendo.
In de ‘Other-regio’, waar Europa onder valt, zijn in deze periode 480.000 exemplaren 
verkocht.  
Met 5.860.000 verkochte exemplaren in totaal staat de Wii-U momenteel nog boven de 
PS4 en Xbox One, die volgens de meest recente cijfers respectievelijk ruim 4.200.000 en 
3 miljoen keer over de toonbank zijn gegaan. De Wii U is echter al sinds november 2012 
verkrijgbaar, de PS4 en Xbox One pas sinds november van vorig jaar. 

Winstwaarschuwing
De nettowinst kwam in het afgelopen kwartaal uit op 9.600.000.000 miljard yen (circa 70 
miljoen euro) tegen 42.500.000.000  yen in dezelfde periode van het vorige boekjaar.
De uitgever verwacht voor het gehele fiscale jaar een nettoverlies van 25 miljard yen, 
omgerekend zo’n 175 miljoen euro. Dit vanwege de tegenvallende verkoop van de Wii U. 
Onlangs stelde Nintendo de verkoopverwachting voor fiscaal 2014 bij van 9 miljoen naar 
2.800.000  exemplaren.
De uitgever kondigt naar verwachting aanstaande donderdag aan hoe het zijn strategie 
bijstelt als gevolg van de slechte financiële prestaties, tijdens een gesprek met 
investeerders. CEO Satoru Iwata liet voor die tijd al weten dat hij de komende vijf 
maanden zijn salaris halveert. Enkele andere topmannen leveren twintig tot dertig 
procent in.

Bron: Nu.nl

a. Hoeveel stuks van de Wii zijn in de eerste drie kwartalen van het verkoopjaar verkocht? Noteer je 
berekening.

b. Bereken hoeveel stuks van de Wii er afgelopen jaar gemiddeld per maand verkocht zijn. Rond je 
antwoord af op een duizendtal.
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c. Hoeveel spelcomputers Wii, PS4 One en Xbox One zijn er volgens dit bericht in één jaar in totaal 
verkocht?

d. Wat is in dit bericht de verhouding tussen de waarde van de yen en de euro? Bereken hoeveel yen 
dezelfde waarde heeft als één euro. Rond je antwoord af op een tiental.

e. Met hoeveel stuks heeft Nintendo de verkoopverwachting bijgesteld? Licht je antwoord toe.

⊲ Opgave 6 Rekentaal
a. Van twee getallen is het product 216 en het verschil 6. Bereken de getallen.
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b. Van twee getallen is het quotiënt 12 en de som 325. bereken de getallen.

c. Van twee getallen is het product 648 en het quotiënt 2. Bereken de getallen

⊲ Opgave 7 Leerlingenwerk uit groep 6

Ashley Coen Suhelly

a. Bereken 24 x 45 = op de 
manier van Ashley.

b. Bereken 23 x 75 = op de 
manier van Coen.

c. Bereken 43 x 85 op de 
manier van Suhelly.

d. Laat met een rechthoekmodel zien hoe Ashley 24 x 45 = berekent.
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⊲ Opgave 8 Schattend rekenen
a. Mark, die dagelijks 18 km naar zijn werk en weer terug fietst, beweert dat hij wel 10.000 kilometer 

woon-werk-verkeer per jaar fietst! Kan dat wel, overdrijft Mark of is hij te bescheiden?
Berekening:

1. Welke aannames zijn er gedaan in de berekening?

2. Welke getallen zijn mooi rond gemaakt?

3. Welke maatkennis is er in de berekening gebruikt?

4. Hoe is er met verhoudingen gerekend?
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b. Een week de krant lezen?
Anne zegt: ‘Vorig jaar heb ik wel een week lang de krant gelezen! 
Misschien is dat wat veel...? Een week de krant lezen, dat is één vijftigste deel van mijn tijd. Eén 
vijftigste deel van 24 uur, dat is 25 –50 uur, dat is elke dag een half uur en dat klopt wel aardig als ik er 
vanuit ga dat ik de dikke zaterdagkrant met een magazine ook op zondag lees!’
Anne rekent met 50 weken in een jaar in plaats van met 52 weken. Ook zegt zij: ‘Eén vijftigste deel 
van 24 uur, dat is 25 –50 uur’.
Wordt de uitkomst door het afronden van de getallen hoger of lager, of maakt het afronden niet uit 
voor het eindantwoord? Licht je antwoord toe.

c. Kledinginzameling voor goede doelen? 

‘Kledinginzameling goudmijn voor gemeenten’
AMSTERDAM - Veel gemeenten verdienen geld aan de inzameling van oude kleding. Ze vragen een 
vergoeding voor het plaatsen van inzamelings containers vanwege de sterk gestegen prijzen voor 
textiel. 
Goede doelen, die tot 35 cent per opgehaalde kilo betalen, beklagen zich over de tarieven. Per jaar 
zijn ze nu al enkele miljoenen kwijt, schrijft de Volkskrant vrijdag.
Charitatieve kledinginzamelaars als Humana, KICI, Sam’s Kledingactie en het Leger des Heils zamelen 
jaarlijks bijna vijftig miljoen kilo kleding in. Het Leger des Heils verzamelt per jaar zo’n 25,5 miljoen kilo 
in en is daarmee het grootste bedrag kwijt. De instelling betaalt in totaal ruim een miljoen euro aan 
ruim honderd gemeenten.

Bezuinigingen
Volgens André Jansen, directeur van KICI, zoeken gemeenten door bezuinigingen nieuwe inkomsten. 
“Ze eisen in toenemende mate een gedeelte van de opbrengst op en dat is heel vervelend”, 
reageert hij in de krant. “De bedragen die we moeten betalen verschillen, maar elke cent die we aan 
gemeenten afdragen, gaat niet naar de goede doelen die we steunen.”

Gemeentekas
Kleding levert inzamelaars nu zo’n 55 tot 75 cent per kilo op. Naar schatting de helft 
daarvan gaat naar de gemeentekas. Omdat het inzamelen ook geld kost, blijft nog 
zo’n acht tot vijftien cent over voor goede doelen.
Gemeenten laten daarnaast inzamelaars tegen elkaar opbieden om een 
textielcontainer te mogen plaatsen. Ook commerciële partijen mengen zich vaker in 
de strijd om kleding. Omdat zij niets voor goede doelen willen verdienen, kunnen zij vaak een hoger 
bedrag bieden

[Bron:www.nu.nl]
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Beantwoord vraag c1 en c2.
c1. Bereken door schattend te rekenen welk bedrag de goede doelen jaarlijks afdragen aan de 

gemeenten.

c2. Bereken door schattend te rekenen de netto inkomsten van de goede doelen uit de jaarlijkse 
kledinginzamelingacties.

⊲ Opgave 9 Rekenstrategieën
a. Bereken 485 + 257 = op verschillende manieren.

Cijferen Kolomsgewijs rekenen Rijgend rekenen Termen veranderen

b. Bereken 734 - 282 = op verschillende manieren.

Cijferen Kolomsgewijs rekenen Rijgend rekenen Termen veranderen

c. Bereken 36 x 54 = op verschillende manieren.
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Cijferen Kolomsgewijs rekenen Egyptisch 
vermenigvuldigen Groter en Kleiner

d. Bereken  3.150 : 84 = op verschillende manieren.

Cijferen Kolomsgewijs rekenen Opvermenigvuldigen

⊲ Opgave 10 Nieuwe bewerkingen 
Met het bewerkingsvoorschrift ‘a  Ú b = 2 x a + b’ spreken we af hoe we met de nieuwe bewerking ‘Ú’ 
rekenen;  12 Ú 13 = 37.
a. Reken uit.

1. 3 Ú 4 = 4. 29 Ú 1 = 

2. 10 Ú 12 = 5. 16 Ú 0 =

3. 0 Ú 17 = 6. 25 Ú 25 =
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b. Vul de tabel in.

Ú 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

c. Bereken welke getallen er op de plaats van het vraagteken moeten staan.

1. 5 Ú ? = 19 3. 100  Ú ? = 1.000 

2. ? Ú 5 = 19 4. ? Ú ? = 111

d. Wisselen.

1. 10 Ú 25 =

2. 25 Ú 10 =

3. Heeft de bewerking Ú de commutatieve eigenschap?

e. Rekenen met haakjes

1. (10 Ú 11) Ú 12 =

2. 10 Ú (11 Ú 12) =

3. Heeft de bewerking Ú de associatieve eigenschap?

Met het bewerkingsvoorschrift  ‘a  b = (a + b) x 10’ spreken we af hoe we met de nieuwe bewerking ‘ ’ 
rekenen;  bijvoorbeeld 12  13 = 250.

f. Vul de bewerkingstabel in.

11 13 15

11

13

15
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g. Bereken welke getallen er op de plaats van het vraagteken moeten staan.

1. 5  ? = 190 3. 100  ? = 1.000 

2. ?  1 = 750 4. ?  ? = 1.000

h. Wisselen en Rekenen met haakjes.

1. 12  15 =

2. 15  12 =

3. (11  16)  21 =

4. 11  (16  21) =

5. Waarom heeft de bewerking   de commutatieve eigenschap?

6. Heeft de bewerking  de associatieve eigenschap?

Met het bewerkingsvoorschrift  ‘a r b = …..’ spreek je af hoe je met de nieuwe bewerking ‘r’ kunt 
rekenen. Analyseer de bewerkingstabel en beantwoord de vragen over de bewerking ‘r’. De 
bewerkingstabel bij de bewerking ‘r':

r 1 2 3 4 5

1 3 5 7 9 11

2 5 8 11 14 17

3 7 11 15 19 23

4 9 14 19 24 29

5 11 17 23 29 35
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i. Wat is het bewerkingsvoorschrift  ‘a r b = …..’?

j. Bereken.

1. 12 r 25 = 3. 37  r 0  =

2. 25 r 12 = 4. 43  r 1  =

k. Rekenen met haakjes.

1. (6 r 7) r 8 =

2. 6 r (7 r 8) =

l. Bereken welk getal er op de plaats van het vraagteken moet staan in de berekening: 25 r ? = 779.


