
Parate vaardigheden 

Om vlot te kunnen rekenen moet je een aantal vaardigheden paraat hebben. 
Hieronder staan er een aantal, die min of meer de basis vormen om berekeningen op 
papier (bijvoorbeeld optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen onder elkaar)  
zonder lang na te denken, uit te voeren.  

Domein Omschrijving Voorbeelden 
   

Getallen Inzicht in het positiesysteem. 
Neem bijvoorbeeld het getal 357. In dit 
getal heeft het cijfer 3 de waarde 300, het 
cijfer 5 de waarde 50, de 7 de waarde 7 

 357 
3 300 
5   50 
7     7 

   

Optellen Plustafels: alle optelsommen waarvan het 
antwoord gelijk is aan of kleiner is dan 20 

3 + 6 =... 
7 + 8 =… 

 Een getal van één cijfer optellen bij een 
getal van twee cijfers 

43 + 5 =… 
59 + 7 =… 

 Twee getallen, die elk bestaan uit één 
cijfer gevolgd door één of meerdere 
nullen, bij elkaar optellen.  

30 + 50 =… 
500 + 300 =… 
9000 + 70 =… 

   

Aftrekken Mintafels tot en met 20  
(een getal onder de 20 min een getal, 
waarbij het antwoord kleiner dan of gelijk 
is aan 20) 

8 – 5 =… 
12 – 7 =… 
19 – 12 =… 
 

   

Vermenigvuldigen Tafels van vermenigvuldiging 
(de vermenigvuldigtafels van 0 tot en met 
10) 

6 x 7 =... 
7 x 8 =… 
9 x 6 =... 

 Een getal  vermenigvuldigen met een 10-
tal, 100-tal enz. 

10 x 345 =… 
100 x 52 = … 

 Een kommagetal vermenigvuldigen met 
10, 100 enz.  

100 x 23,5 =… 
1000 x 0,34=… 

   

Delen Deeltafels  
(de “omgekeerde vermenigvuldigtafels”; 
anders geformuleerd: ieder getal onder 
de 100 delen door een getal van één 
cijfer én waarbij de rest 0 is.) 

24 : 6 =… 
56 : 8 =… 
81 : 9 =… 

 Een getal dat eindigt op één of meerdere 
nullen delen door 10, 100, enz.  

560 : 10 =… 
36000 : 100 =… 

 Een kommagetal delen door 10, 100 enz.  35,6 : 10 =… 
45,7 : 100 =… 

   

Procenten en 
kommagetallen 

Procenten omzetten in kommagetallen. 15% = 0,15 
0,2% = 0,002 

 
Oefenen? Zie: www.rekenenparaat.nl 
    www.sommenmaker.nl 
    www.ffrekenen.nl  

http://www.rekenenparaat.nl/
http://www.sommenmaker.nl/

