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V

Woord vooraf

Dit boek is bedoeld voor de MBO-ICT-opleiding niveau 4; het ver-
bindt het rekenen aan de belevingswereld van de studenten aan een 
ICT-opleiding. Daar waar mogelijk wordt in dit boek het rekenen 
behandeld vanuit de beroepscontext of aan de hand van ICT onder-
werpen.

Het boek is gemaakt op basis van het Referentiekader Rekenen 
zoals geformuleerd door de commissie Meijerink. De beide delen 
2F en 3F, behandelen elk de bijbehorende rekenvaardigheden zoals 
die in het Referentiekader Rekenen zijn beschreven.

2010. 

We hebben ervoor gekozen veel opdrachten te maken, naast een 
uitleg over de rekenkundige achtergrond. Sommige rekenkundige 
bewerkingen komen in de ICT niet of nauwelijks voor. In die ge-
vallen hebben we gekozen voor een algemene situatie. Waar moge-
lijk hebben we wel een link met ICT gelegd, al is die link soms wat 
gezocht. 

In de docentenhandleiding, verkrijgbaar bij Brinkman Uitgeverij, 
staan de antwoorden op de vragen en verwijzingen naar bronnen 
op internet voor het werken met het materiaal. Ook zijn er de eisen 
van het Referentiekader per niveau opgenomen en een aantal docu-
menten die mogelijk ondersteuning kunnen bieden bij het werken 
met het boek. 

Dit boek maakt deel uit van de methode MBO-ICT, waarbij prak-
tijkopdrachten centraal staan. In deze praktijkopdrachten zijn situ-
aties opgenomen waarin gebruik wordt gemaakt van een bepaalde 
rekenkundige hoofdcategorie, zodat de docent een kapstok heeft 
om vanuit een ICT-beroepssituatie die rekenvaardigheid aan de 
orde te stellen en er dieper op in te gaan.
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VI

Wij hebben dit boek met veel plezier geschreven en wij hopen dat 
zowel studenten als docenten er ook met veel plezier mee zullen 
werken. Uiteraard staan wij open voor suggesties ter verbetering, 
aanvulling of aanpassing van het materiaal.

Ron de Graaf en Hans van Rheenen
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4  Verbanden 1

Deel 1 

Niveau 2F 
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1 Getallen 

5.1 Percentages

Het komt regelmatig voor dat je een bepaald percentage korting 
krijgt op een prijs. Wanneer je 25% korting krijgt op een bedrag 
van € 500 dan bereken je dat als volgt:

Eerst bereken je welke korting je krijgt:

25

100
500× =

 
€ 125

Dan haal je de korting af van het te betalen bedrag:

500 − 125 = € 375

Figuur 1 Korting

Andersom komt het ook voor. Je krijgt niet het kortingspercentage te 
zien, maar de oorspronkelijke prijs en de nieuwe prijs, zie figuur 1. 
Dan kun je als volgt berekenen hoeveel procent korting je eigenlijk 
krijgt:

van 499 voor 449 = 50 korting.
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1% van 499 = 
1

100
499 4 99× = ,

Nu ga je uitrekenen hoeveel keer 1% past in het kortingsbedrag. 
Dus in dit voorbeeld 50 gedeeld door 4,99.

50

4 99
10 02

,
, %=

Opgaven

1. Bereken voor de afbeeldingen in figuur 2 om welk kortingspercen-
tage het gaat.

Figuur 2 Korting 

2. Bereken voor de afbeeldingen in figuur 3 om welk kortingspercen-
tage het gaat.
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Figuur 3 Korting

3. Bereken voor de afbeeldingen in figuur 4 om welk kortingspercen-
tage het gaat.

Figuur 4 Korting

4. Bereken voor de afbeeldingen in figuur 5 om welk kortingspercen-
tage het gaat.

Figuur 5 Korting
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1.2 Berekenen − spanning, stroom, weerstand, vermogen 
 en kostprijs

Binnen de ICT heb je steeds te maken met spanning, stroom, weer-
stand, en vermogen. Er is een relatie tussen de spanning, stroom en 
weerstand. Die relatie is uitgedrukt in een ‘wet’, namelijk de wet 
van Ohm. Deze luidt als volgt:

spanning = stroom × weerstand 

of, in formulevorm 

U = I × R

Voorbeeld
Een lamp van 24 V heeft een weerstand van 120 Ω. Welke stroom 
gaat er door de lamp?

U = I × R              24 = I × 120              I A= =
24

120
0 2,

Opgaven

5. Een apparaat van 4 V heeft een weerstand van 40 Ω. Welke stroom 
gaat er door het apparaat?

6. Een apparaat van 48 V heeft een weerstand van 120 Ω. Welke 
stroom gaat er door het apparaat?

7. Een apparaat van 24 V heeft een weerstand van 120 Ω. Welke 
stroom gaat er door het apparaat?

8. Een apparaat van 240 V heeft een weerstand van 48 kΩ. Welke 
stroom gaat er door het apparaat?

9. Een apparaat van 6 V heeft een weerstand van 120 Ω. Welke 
stroom gaat er door het apparaat?

10. Een apparaat van 3 V heeft een weerstand van 120 kΩ. Welke 
stroom gaat er door het apparaat?
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1  Ge ta l l en 7

11. Een apparaat van 36 V heeft een weerstand van 1,2 kΩ. Welke 
stroom gaat er door het apparaat?

Een toestel is aangesloten op 100 V. De stroomsterkte is dan 2 A. Je 
kunt nu ook de stroomsterkte berekenen bij een spanning van 25 V. 

De formule is U = I × R. Als de spanning ¼ wordt van de oorspron-
kelijke spanning en de weerstand blijft gelijk, dan moet de stroom 
ook ¼ worden van de oorspronkelijke stroom.

¼ × 2 = 0,5 A

Opgaven

12. Op een toestel staat vermeld: 60 V − 0,5 A. Bereken de stroom-
sterkte als het toestel op 20 V wordt aangesloten.

13. Een toestel is aangesloten op 230 V. De stroomsterkte is dan 5 A. 
Bereken bij welke spanning de stroomsterkte 2 A zal zijn.

14. Op een toestel staat vermeld: 24 V − 0,8 A. Bereken de stroom-
sterkte als het toestel op 6 V wordt aangesloten.

Vermogen
Het vermogen van een apparaat of lamp wordt aangeduid met het 
aantal watt. Uit ervaring weet jij dat een lamp van 100 watt veel 
meer licht geeft dan een lamp van 15 watt. De lamp van 100 watt 
heeft een groter vermogen. Op vermogen aan te duiden gebruiken 
we de letter P.

Energie
In de natuur komt energie op veel verschillende manieren voor. 
Spierkracht, verbranding van hout, de warmte van de zon, wind-
kracht of kernenergie zijn allemaal vormen van energie. Wij druk-
ken energie uit in joule (J) of bij elektriciteit in kilowattuur (kWh):

1 joule is gelijk aan 1 watt gedurende 1 seconde
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Wanneer een elektrisch apparaat aan staat, dan gebruikt het ener-
gie. De hoeveelheid elektrische energie drukken we meestal uit in 
kWh. Om te kunnen berekenen hoeveel energie een apparaat ge-
bruikt hebben we de volgende formule.

W = P × t 

Voorbeeld
Een monitor van 120 watt staat gedurende 10 uur aan. De monitor 
gebruikt dan:

W = P × t = 120 watt × 10 uur = 1200 Wh = 1,2 kWh

Opgaven

15. Een motor heeft een vermogen van 120 watt en draait gedurende 
15 uur. Bereken hoeveel energie de installatie verbruikt.

16. Een lamp heeft een vermogen van 60 watt en is gedurende 6 uur 
aan. Bereken hoeveel energie de installatie verbruikt.

17. Een spaarlamp heeft een vermogen van 9 watt en is gedurende 6 
uur aan. Bereken hoeveel energie de installatie verbruikt.

18. De afgebeelde monitor in figuur 6 gebruikt 40 watt als hij aan is. 
a. Hoeveel energie gebruikt de monitor als je hem 1 uur aan hebt 

staan?
b. Hoeveel energie gebruikt de monitor als je hem 8 uur per dag 

aan hebt staan?
c. Hoeveel energie gebruikt de monitor als je hem 8 uur per dag 

aan hebt staan gedurende 5 dagen per week en 40 weken per 
jaar?
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1  Ge ta l l en 9

Figuur 6 Het verbruik
van een monitor

19. Een afzuiginstallatie draait gedurende de hele dag. De installatie 
heeft een vermogen van 15 watt. 
a. Bereken hoeveel energie de installatie per dag verbruikt
b. Bereken hoeveel energie de installatie per week verbruikt
c. Bereken het energieverbruik per Jaar

20. De afgebeelde monitor in figuur 7 gebruikt 31,63 watt als hij aan 
is. In slaapstand is het verbruik 0,85 watt en als hij ‘uit’ staat ver-
bruikt hij nog altijd 0,69 watt.
a. Hoeveel energie gebruikt de monitor in de 10 uur per dag dat je 

hem aan hebt staan?
b. Hoeveel energie gebruikt de monitor in de 14 uur per dag dat je 

hem uit hebt staan?
c. Hoeveel energie zou je meer gebruiken als je hem die 14 uur in 

slaapstand zou laten staan?
d. Hoeveel energie gebruikt de monitor per jaar als er in een jaar 

52 weken zitten waarvan de monitor 40 weken 5 dagen per 
week 8 uur aan staat en de rest van de tijd in slaapstand staat?

e. Hoeveel gebruikt de monitor als die, in plaats van in de slaap-
stand, uit wordt gezet?

Figuur 7 Het verbruik
van een monitor

Beroepsgercht rekenen voor ICT 4 deel1_euro_blokje.indd   9 21-04-16   15:33



Beroepsger ich t  Rekenen voor  ICT, n i veau  410

Als je weet hoeveel je aan energie verbruikt, dan kun je ook uitre-
kenen hoeveel je zult moeten betalen.

Totale kosten = Prijs per kWh × aantal kWh

Voorbeeld
Mohammed gebruikt zijn notebook 10 uur per dag gedurende 100 
dagen per jaar. Gemiddeld gebruikt zijn notebook 50 watt. In de 
tabel in figuur 8 kun je zien wat Mohammed moet betalen als hij 
enkeltariefmeter prijs betaalt.

Mohammed gebruikt zijn notebook 10 × 100 = 1000 uur per jaar.

W = P × t = 50 watt × 1000 uur = 50.000 Wh = 50 kWh

Totaalbedrag = 50 × 0,2297 = € 11,485 

Mohammed werkt vooral in de avond en ’s nachts. Heeft 
Mohammed voordeel bij een dubbelmetertarief als hij altijd werkt 
van 17:00 uur tot 3:00 uur?

Voordeel tarief begint om 23:00 uur
Mohammed werkt van 17:00 tot 23:00 = 6 uur in ‘dagtarief’ 
= 6 × 100 = 600 uur per jaar.
Mohammed werkt van 23:00 tot 3:00 = 4 uur in ‘nachttarief’ 
= 4 × 100 = 400 uur per jaar.

Dag: W = P × t = 50 × 600 = 30000 Wh = 30 kWh
Nacht: W = P × t = 50 × 400 = 20000 Wh = 20 kWh

Totaalbedrag = 30 × 0,2482 + 20 × 0,2020 = 7,446 + 4,04 
= € 11,486.

Figuur 8 De kWh-prijs
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