
Kopieerblad 25 - Quizvragen procenten 

 HoeymansRekenen – Bewegend en spelend rekenen 

Vragenkaartjes niveau 1 
 

1. Een broek kost normaal € 20. Ik hoef 
maar € 15 te betalen. Hoeveel 
procent korting heb ik gekregen? 

 
A. 20 %  B. 25 %  C. 30 % 

 
2. Een nieuwe laptop kost € 250. Ik 

krijg 20 % korting. Hoeveel moet 
ik betalen? 

 
A. € 180   
B. € 200 
C. € 220 

3. In de winkel staat vaak 1 + 1 gratis. Hoeveel procent 
korting krijg je dan? 
 
A. 25 %  B. 40 %  C. 50 % 
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4. Pieter wil een programma downloaden. Waar is de 
downloadbalk op 70 % ? 

 
 

A.  B.  C.  

5. Wat is juist? 
Als ik 20 % van mijn eten op heb, dan: 
 

A. ben ik pas net begonnen. 
B. dan ben ik bijna klaar. 
C. dan ben ik op de helft. 

6. Hoeveel % van de balk is blauw? 
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7. Hoeveel % van de balk is geel? 
 

 

8. Hoeveel % van de balk is rood? 
 

 

9. Hoeveel % van de balk is groen? 
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10. Wat is juist? 
 55 % van de leerlingen in de klas zijn jongens. 

 
A. De helft is een jongen. 
B. Minder dan de helft is een jongen. 
C. Meer dan de helft is een jongen. 

11. Hoeveel % van de groep is een meisje? 

 

A. 30 %  B. 50 %  C. 80 % 

12. Hoeveel % van de ballonnen is groen? 
 
A. 12,5 % 
B. 25 % 
C. 37,5 % 
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Vragenkaartjes niveau 2 
 
 
 

1. Vandaag heeft het 6 uur 
geregend. Hoeveel % van 
de dag is dat? 

 

2. Hoeveel % van de groente en fruit is wortel? 

 

3. Hoeveel % van de kinderen zit in de tent? 
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4. Hoeveel % van de pizza wordt eraf gesneden? 

 

5. Hoeveel % is gekleurd? 

 

6. Deze pizza deel ik in zes stukken, hoeveel % krijgt 
ieder? 
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7. Ik krijg 10 % korting bij de kassa. Hoeveel moet ik 
betalen? 

 

 
 
 

8. Hoeveel % van de bellen gaan 
kapot? 

 

9. Wat is 5 % van  ? 
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10. Wat is 10 % van  
 

11. Wat is 99 % van  ? 

 
 
 
12. 70 % van de appels zijn op. Ik heb 

er nog 14. Hoeveel had ik er? 
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Vragenkaartjes niveau 3 
 
 
 

1. Hoeveel % van 
de kinderen die 
spelen zit op de 
wip? 

 

2. Hoeveel % van de puzzel is al af? 

 

3. Een kaartje voor de 
dierentuin kost € 16. 
Kinderen onder de 12 
krijgen 20 % korting. 
Hoeveel betaal je voor 
een kind die 10 jaar 
oud is?  
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4. Hoeveel is 37 % van  ? 

5. Hoeveel is 93 % van  ? 

6. In het eerste zwembad past 280 L water. In het 
tweede zwembad kan 15 % meer. Hoeveel water past 
er in het tweede zwembad?  
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7. Ik wilde 20 muffins 
bakken. 10 % verbrandde 
in de oven. Van de muffins 
die gelukt zijn, is al 50 % 
opgegeten. 
Hoeveel muffins heb ik 
nog? 

 
8. Het is 1.700 km rijden naar 

Spanje. Ik ben al op 40 %. 
Hoeveel km moet ik nog 
rijden?  

 
 

 
9. De trein rijd 150 km. Hij heeft 71 % gereden. 

Hoeveel km heeft hij al gereden? 
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10. Ik heb € 300 in mijn spaarpot. Hiervan gebruik ik  
43 % voor een nieuwe fiets. Hoeveel geld heb ik nog 
over? 

 

 

 
 
11. De voetbalwedstrijd duurt 90 

minuten. 80 % van de wedstrijd is 
al voorbij. 
Hoelang duurt de wedstrijd nog? 

 

12. Een vliegticket kost € 138. Een last minute ticket is  
18 % goedkoper. Hoe duur is een last minute ticket? 
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Invulblad voor leerlingen 
 
 
Naam:       

 
Kladpapier (gebruik indien nodig ook de achterkant van dit blad): 
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Antwoorden bij de vragen: 
 
Niveau 1 
1. B. 5. A. 9. 20 % 
2. B. 6. 10 % 10. C. 
3. C. 7. 40 % 11. B. 
4. C. 8. 30 % 12. A. 

 
 
Niveau 2 
1. 25 % 5. 25 % 9. 8 
2. 30 % 6. 16,5 % 10. € 0,88 
3. 50 % 7. € 9,90 11. 435,6 
4. 12,5 % 8. 66,6 % 12. 20 

 
 
Niveau 3 
1. 11 % 5. 119,04 9. 106,5 km 
2. 83,3 % 6. 322 L 10. € 171 
3. € 12,80 7. 9 11. 18 min. 
4. 203,5 8. 680 km 12. € 113,16 

 


