
 

 

Procenten wat heb je daar eigenlijk aan? 

 
Procenten of percentage worden heel veel gebruikt. Kortingen in winkels worden aangegeven in 
procenten, BTW wordt aangegeven in procenten. De stijging of daling van omzet wordt 
aangegeven in procenten. Je betaalt een percentage rente voor je hypotheek.  
 
Procenten is dus een begrip wat je bijna dagelijks tegenkomt. Het is dus gemakkelijk om te weten 
hoe je een percentage kunt uitrekenen. 
  

Ten eerste: Wat is dat eigenlijk een procent? 

 

Eén procent betekent één van de honderd of één voor elke honderd. Heb je 100 Euro, dan is 1 
Euro dus één procent (of 1%) van al je Euro’s.  Heb je twee honderd Euro, dan is één procent 2 
Euro. Want één procent betekent één voor elke honderd. Je hebt twee keer honderd dus 2 Euro.  
 

                               1 % = 

            1 % =  
 

Dus om 1% van een getal of bedrag uit te rekenen deel je dat getal gewoon door 100. 
 

Ten tweede : meer dan één procent 

 

Je hebt natuurlijk niet altijd maar één procent van een bedrag of hoeveelheid nodig. Je hebt vaak 
een hoger percentage dan 1 nodig.  Dat kun je uitrekenen in twee stappen.  
 
Stap 1:  Deel het getal of de hoeveelheid waarvan je het percentage moet uitrekenen door 100. 

              Op de rekenmachine is dat de toets  
 
Stap 2:  Vermenigvuldig het getal dat je krijgt met het percentage dat je uit moet rekenen. 

              Op de rekenmachine is dat de toets  
 
Bijvoorbeeld: 
 

Welk % wil je 
uitrekenen? 

Stap 1 delen door 
100 

Uitkomst 
Stap 2 

vermenigvuldigen 
Uitkomst 

5% van 180 deel 180 door 100 1,8 1,8 x 5 9 
21% van 760 deel 760 door 100 7,6 7,6 x 21 159,6 

 



 

 

Ten derde: eenvoudige percentages 

 
Er zijn vijf eenvoudige percentage die nog gemakkelijker kunt uitrekenen. Je hebt er maar  
1 stap voor nodig. 
 
Als je  1 % van een getal wilt uitrekenen deel je dat getal door 100 en je hebt de uitkomst. 
Als je 10% van een getal wilt uitrekenen deel je dat getal door 10    en heb je de uitkomst. 
Als je 20% van een getal wilt uitrekenen deel je dat getal door 5      en heb je de uitkomst. 
Als je 25% van een getal wilt uitrekenen deel je dat getal door 4      en heb je de uitkomst. 
Als je 50% van een getal wilt uitrekenen deel je dat getal door 2      en heb je de uitkomst. 
 
Bijvoorbeeld: 
 

Welke % wil je uitrekenen? Stap 1 delen door Uitkomst 
20% van 350 Euro 5 70 Euro 
50% van 350 Euro 2 175 Euro 
25% van 350 Euro 4 87,5 Euro  
10% van 350 Euro 10 35 Euro 

 
 Voor alle andere percentages gebruik je de 2 stappen van de vorige pagina. 
 

Is het toch nog niet helemaal duidelijk? 

 

Dit is zeker niet het gemakkelijkste onderwerp dus als deze informatie toch niet helemaal duidelijk 
is, neem dan zeker contact op met de leercoaches 
 
 
 
 
Voor campus Hasselt, Tongeren en Westerlo 
Laurence Leën  
E-mail: laurence.leen@syntra-limburg.be 
GSM: 0472/897097 
 
 
 
 
 
 
Voor campus Genk, Maaseik en Neerpelt 
Liesbeth Werelds 
E-mail: Liesbeth.werelds@syntra-limburg.be 
GSM: 0496/565296 
 
 
 
 
 
 
 
 


