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Voor meetkunde is het belangrijk dat je de grote van een hoek kan bepalen. Daarom leer je 
van verschillende figuren eigenschappen en geef je dit ook aan in de figuren. In dit document 
een overzicht van de eigenschappen van en in vlakke figuren. Als het goed is moet je dit al 

weten. Deze kennis gaan we vervolgens gebruiken om de grote van hoeken te bepalen. 

 

Hoeksom 

Hoeksom driehoek: 

Als je de driehoeken van een driehoek 
optelt, komt er altijd 180 graden uit. Dit 
wordt de hoeksom genoemd. Je kan dit 

heel leuk zien in Geogebra. Via deze link 
(https://www.geogebra.org/m/adzcFzA8) kom je op 

een scherm waar je de hoeken (klik in de 
hoekpunten) kan veranderen en zien dat 

het altijd 180 graden blijft. 

Hoeksom vierhoek: 
Zo geldt voor een vierhoek dat als je de 

vierhoeken optelt er altijd 360 graden 
uitkomt. Je kan dit heel zien via deze link 

(https://www.geogebra.org/m/qD5pGzj4). Je kom 
dan op een scherm waar je de hoeken 
(klik in de hoekpunten) kan veranderen 

en zien dat het altijd 360 graden blijft. 

In het vierkant is een diagonaal getekend. 

Daardoor kan je goed zien dat als je een 
driehoek maakt. De hoeken ook in tweeën 
wordt verdeeld en dus samen 180 graden 

zijn. 

Met dit ┌ teken laat je zien dat de hoek 

90 graden is. Een eigenschap van een 
rechthoek (en vierkant) is dat alle hoeken 
90 graden zijn. 

 

 

 

Gelijkzijdige driehoek 

Een gelijkzijdige driehoek heeft drie gelijke zijden.  

Omdat er altijd een relatie (verband) is met de hoek en de 

overstaande zijde, betekend dat als de zijden gelijk zijn de 
hoeken gelijk moeten zijn.  

De som van de hoeken is 180o. Als de drie hoeken  gelijk 

zijn kan je ze eenvoudig berekenen:  
180 : 3 = 60o 

Een gelijkzijdige driehoek heeft dus drie hoeken van 60o. 
  

https://www.geogebra.org/m/adzcFzA8
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Gelijkbenige driehoek 

Een gelijkbenige driehoek heeft twee gelijke benen (zijden). 

De derde zijde heeft een andere lengte, want anders was het 
een gelijkzijdige driehoek geweest. Omdat er een relatie 
(verband) is met de zijde en de overstaande hoek, zijn twee 

hoeken ook even groot. Deze zijn in het plaatje met een 
klein o teken aangegeven. Dit zijn de overstaande hoeken 

van de a zijden. 

Als je één hoek van een gelijkbenige driehoek weet, kan je 
de andere driehoeken (op basis van de hoeksom) 

uitrekenen. 
 

 

Rechthoekige driehoek 

Een rechthoekige driehoek heeft altijd 1 hoek van 90o. 

Omdat de som van de driehoeken 180o is, zijn de andere 
twee hoeken altijd kleiner dan 90 graden (samen zij ze 90o). 

 

Rechte lijn 

Een rechte lijn is een gestrekte hoek ofwel: 180o.  

Als je een hoek weet, die uitkomt op een rechte lijn, kan je 
de rest van de hoek uitrekenen.  
Namelijk 180 - ‘de hoek’. 

We noemen deze regel: Samen een gestrekte hoek. 
 

 

Overstaande hoek 

Als twee rechte lijnen elkaar kruizen, zijn de overstaande 

hoeken gelijk aan elkaar. Want ook voor de kruisende lijn 
geldt dat deze 180o is, ofwel de twee hoeken samen ook 
weer 180o moeten zijn.  

We noemen dit de regel van overstaande hoeken.  

Evenwijdige lijnen 

Op basis van symmetrie weten we dat je een figuur kan 
verschuiven over een as en dat het figuur hetzelfde blijft. Als 

twee lijnen evenwijdig lopen (kan je zien aan de pijlen) en 
ze kruizen een rechte lijn, zijn de hoeken bij de kruising 
hetzelfde. 

 

 

F en Z hoeken 

Op basis van evenwijdige lijnen (en symmetrie) kan je ook 
gebruik maken van zogenaamde F en Z hoeken. Belangrijk is 

hierbij dat je altijd evenwijdige lijnen moet hebben en een 
kruisende rechte lijn. Je mag de letters ook in spiegelbeeld 
schrijven voor deze regel of op de kop. 
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Hoeken berekenen 

Met de kennis van hiervoor beschreven eigenschappen gaan wij nu hoeken berekenen. 

Het beste begin bij een vraag is om hiervan een tekening (scherts) te maken als deze niet is 
gegeven. Dat geeft een goed beeld van de vraag. 

 

Vraag Oplossing 

 

 

De zijden PR en QR zijn gelijk 
(streepjes in de tekening) en 

gegeven gelijkbenige driehoek. 

De overstaande hoek van QR is hoek 
P. Overstaande hoek van PR is hoek 

Q.  
Hoek P = hoek Q = 68o.  

Hoeksom: 
Hoek R = 180 – hoek P – hoek Q 
Hoek R = 180 – 68 - 68 = 44o. 

  

 

Wat zien we?  

• Een gelijkbenige driehoek 

• Een gestrekte hoek (A en B) 

a) Bereken hoek A1. 
A is gestrekte hoek. A2 = 138 o 

A1 = 180 – 138 = 42 o. 

b) Berken hoek C 
ABC = gelijkbenige driehoek.  

Hoek A1 = hoek C = 42 o. 

c) Bereken hoek B1. 

Hoek B1 is de tophoek van de 
gelijkbenige driehoek.  
Hoeksom: 180 – 2 ∙ 42 = 96o 

d) Bereken hoek B2. 

B is gestrekte hoek. B1 = 96 o 

B2 = 180 – 96 = 81 o. 
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  a) De overstaande hoek van S3 is S6. 
Volg beide benen van de hoek en 

je ziet vanzelf de overstaande 
hoek. 

b) S12 betekend de hoek S1 + S2. 

De overstaande hoek van S12 is 
S45 

c) S345 vormen samen een gestrekte 
hoek (rechte lijn = 180o). 
Hoek S34 = 180 – S5 =  

180 – 130 = 50 o. 

d) S126 vormen samen een gestrekte 

hoek (rechte lijn = 180o). 
Hoek S2 is overstaande hoek S5 

Hoek S2 = 130 o 
S6 =180 – S1 – S2 =  
      180 – 35 – 130 =15o. 

 

Op deze manier kan je verschillende regels combineren tot opgaven die misschien moeilijk 

lijken. Maar zie het als een puzzel. Zet de graden die je weet (of heb berekend in de schets 
die hebt gemaakt. Als je een hoek op meerder manieren kan bepalen, is dit een mooie 

controle of je het goed doet. 

 

 

 

 

 

 

Kijk eerst wat je weet en welke 
hoeken je gemakkelijk kan bepalen. 

Evenwijdige lijnen (F-hoek): 
Hoek Q = T1 = 32 o. 

Hoeksom: 
Hoek S1 = 180 – hoek R – hoek T1 
             = 180 – 24 – 32 = 124o 

Gesterkte hoek: 

Hoek S2 = 180 – S1 = 180 – 124 = 

56 o 

Evenwijdige lijnen (F-hoek): 

Hoek P12 = S1 = 124. 
Hoek P1 = P2 = 124 : 2 = 62 o 

Hoeksom driehoek STP: 

T2=180–S2–P1= 180 – 56 – 62 = 62 o 
(Z-hoek STPQ → T2 = P2) 

Gestrekte hoek T: 
Hoek T3=180-T1-T2=180–32–62= 86o 

Hoeksom driehoek PQT (ter controle): 

Hoek T3 = 180-Q-P2=180–32–62=86o 

 

 

 


