
Breuken 
Hiernaast zie je een taart die verdeeld is in vier stukken. 

Je kan dus zeggen dat elk stuk; een vierde ( 
1

4
 ) deel van de taart is. 

De notatie  
1

4
  noemen we een breuk. 

Een breuk bestaat uit een getal boven de streep en een getal onder 
de streep. 

Het getal boven de streep noemen we de teller (hoeveel stukken heb je). 

Het getal onder de streep noemen we de noemer (hoeveel stukken heb je nodig om een 
hele te maken, ofwel in hoeveel stukken heb je de taart verdeeld). 

Omdat bij computer het vaak moeilijk is om een breuk te schrijven, wordt dit vaak met een 

deelstreep geschreven. 
1

4
 = ¼, alleen dan anders geschreven. 

 

Bij getallen kunnen we verschillende bewerkingen, zoals optellen, aftrekken, delen en 
vermenigvuldigen. Net zoals bij getallen, kan je deze bewerkingen ook met breuken doen. 

 

  



Breuken optellen 
Als breuken dezelfde noemer (getal onder de streep) hebben, kan je 
ze optellen. We noemen dit gelijknamig (dezelfde noemer) breuken. 
Breuken met dezelfde noemer tel je op door de tellers op te tellen. 

Zo is: 2/5 + 1/5 = 3/5. 
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 . Omdat 8 stukken weer een hele taart zijn kan je de 

breuk 9/8 vereenvoudigen in 11/8. 

Op het internet zijn verschillende oefensite om het rekenen met breuken te oefenen. Een 
voorbeeld hiervan is ‘www.sommenfabriek.nl’ 

 

Breuken aftrekken 
Als breuken dezelfde noemer (getal onder de streep) hebben, kan je 
ze aftekken. We noemen dit gelijknamig (dezelfde noemer) breuken. 
Breuken met dezelfde noemer trek je af door de tellers van elkaar af 
te trekken. 

Zo is: 3/5 - 2/5 = 1/5. 
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 . Omdat 3 stukken niet voldoende zijn om er 

6 van af te halen, wordt de hele taart gedeeld in acht stukken. In totaal heb je dan 8 + 3 = 11 
stukken. Nu kan je eenvoudig de 6 stukken er af halen. Je houdt dan 5 stukken (5/8) over. 

Op het internet zijn verschillende oefensite om het rekenen met breuken te oefenen. Een 
voorbeeld hiervan is ‘www.sommenfabriek.nl’ 

 

Gelijknamig maken 
Breuken kan je eenvoudig van noemer laten veranderen. Zo is de breuk ½ hetzelfde als 2/4. 
Als je de noemer met bijvoorbeeld 2 vermenigvuldigd, moet je ook de teller met 2 
vermenigvuldigen. Het zelfde geldt voor als je de noemer deelt met een getal. Dan moet je 
ook de teller met hetzelfde getal delen. 
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Een voorwaarden om breuken te kunnen optellen en aftrekken, is dat zij gelijknamig 
(dezelfde noemer) moeten zijn. Als breuken niet dezelfde noemer hebben, kan je met een 
eenvoudige truc dit realiseren.  

Je wilt een breuk, met de noemer 4, optellen bij een breuk met de noemer 7. Dit kan dus 
niet. Maar als je 7 x 4 doe, is dit 28. Maar ook 4 x 7 = 28.  

Bij de breuk 4/7, gaan we de noemer en de teler met 4 
vermenigvuldigen. We kiezen 4, omdat de noemer van 
de andere breuk 4 is. Dit wordt dan 16/28. 

Bij de breuk ¾ gaan we de teller en noemer 
vermenigvuldigen met 7. We kiezen 7, omdat de 
noemer van de andere breuk 7 is. Dit wordt dan 21/28. 

We hebben dan twee breuken met dezelfde noemer. 
We kunnen deze twee breuken eenvoudig optellen. Omdat bij de uitkomst de teller groter is 



dan de noemer, kunnen we de hele (28/28) er uit halen. Deze laatste stap wordt 
vereenvoudigen genoemd. De bedoeling is dat je een breuk zo eenvoudig mogelijk 
(kleinste getal voor de noemer en de hele er uithalen) opschrijft. 

Hiernaast zie je nog een voorbeeld getekend, van het 
optellen van een ongelijknamige breuk en hele 
getallen. 

Hetzelfde geldt voor 
breuken aftrekken. 

 

 

 

 

 

Als je optellen en aftrekken van breuken wil oefenen met fysiek 
materiaal, kan je hiervoor heel goed lego gebruiken. Zoals je in het 
plaatje hiernaast ziet, heeft heel blokje lego 8 puntjes. Er bestaan ook 

kleinere blokjes met minder puntjes. Zo is er een halve (
1

2
), met vier 

puntjes. Een vierde ( 
1

4
) met twee puntjes. Een achtste (

1

8
) met één 

puntje en ook een drie vierde (
3

4
) met zes puntjes.   

 

Vermenigvuldigen met breuken 
Het vermenigvuldigen met breuken, is de gemakkelijkste bewerking met breuken. De 
bewerking is namelijk teller x teller en noemer x noemer. 

Als voorbeeld 3/5 x 2/3. 

Als we de tellers gaan vermenigvuldigen wordt dit 3 x 2 = 6. 

Als we de noemers gaan vermenigvuldigen wordt dit 5.x.3.= 15. 

De uitkomst is dan ook 6/15. 

Nu is het ook mogelijk om combinatie 
van hele getallen en breuken te 
vermenigvuldigen. In dat geval moet de 
combinatie getal en breuk eerst als een 
breuk worden geschreven.  
Nu is 1 hetzelfde als 5/5. Ofwel 13/5 = 8/5 

Een andere combinatie is een geheel getal vermenigvuldigen met een breuk. 

Als voorbeeld: 3 x 2/3. Nu kan je 3 ook als 3/1 schrijven, want het zijn 3 hele 
taarten. Vervolgens geldt teller x teller en noemer x noemer. 
  



Delen met breuken 
Het delen van de breuken gaat bijna hetzelfde als vermenigvuldigen met breuken, alleen 
wordt de eerste breuk omgedraaid. Je kan het zien als een truc, maar als je weet dat 
vermenigvuldigen het omgekeerde is van delen, is het een logische aanpassing.  

Als voorbeeld 3/5 : 2/3. 

 

Het stappenplan voor een deling is: 

1. Draai de eerste breuk om. 
2. Maak van de : een x. 
3. Vermenigvuldig de tellers. 
4. Vermenigvuldig de noemers. 
5. Vereenvoudig de uitkomst. 

Als we het stappenplan op het voorbeeld gaan toepassen houdt dit in: 

1. 3/5 moeten we omdraaien. Dit wordt 5/3. 
2. De deling wordt een vermenigvuldiging. 
3. Reken de vermenigvuldiging uit: Teller x Teller ( 5 x 2 = 10). 
4. Vermenigvuldig Noemer x Noemer (3 x 3 = 9). 
5. De uitkomst is 10/9. Uit de 10 kan je 9 halen (1 hele). Je houdt dan nog 1/9 over. 

 


