
Leer je machine kennen!

HP 300S+ - Wetenschappelijke Rekenmachine



Inleiding
Doel van deze handleiding is om vooral voor leerlingen die in Nederland dit type re-
kenmachine gebruiken de reken- en wiskundige onderwerpen waarmee zij worden 
geconfronteerd te behandelen. 

De leerlingen die wij op het oog hebben volgen onderbouw HAVO en VWO of een 
VMBO opleiding. Door HP wordt natuurlijk ook een algemene handleiding bij de ma-
chine verstrekt die, ook in het Nederlands, wordt meegeleverd met de machines op 
CD.

Historie

De allereerste elektronische wetenschappelijke* zakrekenmachine, de HP-35, da-
teert van 1970. Voor die tijd bestonden er al rekenmachines, maar die konden alleen 
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Deze HP-35 (vernoemd naar de 35 toetsen) is ontwikkeld om ook te kunnen reke-
nen met exponentiële en goniometrische functies (sinus, cosinus etc.) De introductie 
van deze machine werd een groot succes. Een originele machine uit die tijd wordt nu 
voor $750 aangeboden op eBay. Ook al is dit veel geld, nieuw kostte deze machine 
tegen de $400 en ze vlogen als warme broodjes over de toonbank. Sterker nog: de 
HP-35 was standaard uitrusting op de ruimtevluchten van NASA in die tijd. Tot die 
tijd waren ingenieurs namelijk aangewezen op rekenlineaals of tabellenboeken voor 
alle exponentiele en goniometrische berekeningen. Daarmee konden deze bereke-
ningen nooit exact gedaan worden maar slechts met een nogal beperkte nauwkeu-
righeid. Terwijl iemand die een brug ontwerpt toch graag zeker wil zijn dat de bijbe-
horende berekeningen kloppen!  

De komst van de electronische rekenmachines verbeterde de nauwkeurigheid van 
berekeningen met de goniometrische en logaritmische functies; dit zijn veelgebruik-
te formules met namen als sinus, cosinus, tangens 
en logaritmen. Op allerlei onderling zeer verschillende
gebieden hebben deze functies een grote betekenis 
en worden ze intensief gebruikt.   

* Uitleg over de wetenschappelijke notatie van getallen vind je op pagina 23.



Aan en uit
Gebruik de # toets voor het inschakelen van de rekenmachine.

Gebruik w en E voor het uitschakelen. Gebruik je de machine niet gedurende cir-
ca 8 minuten dan zal de machine automatisch uitschakelen en zo de batterij sparen.

Instellingen Type berekening

De Calculation Mode instellingen, waarmee je bepaalt welk type berekeningen je wilt 
uitvoeren, open je met de   toets.  Kies optie 1: Comp van computations of be-
rekeningen. De overige opties zijn alleen voor speciale andere berekeningen zoals 
statistische berekeningen of tabellen en worden hier niet behandeld.

Voorkeurweergave instellingen

Via w en   kom je in SET UP. Nu open je het eerste van twee vensters waar je 
verschillende voorkeuren kunt aangeven. Met de cursortoets omhoog of omlaag 
wandel je van het eerste naar het tweede venster (en eventueel weer terug).

Tabel met keuze en uitleg bij de verschillende opties:

Scherm 1

Optie

1: MathIO Tekstboekweergave

2: LineIO Regelweergave

3: Deg Hoeken in graden

4: Rad Hoeken in radialen

5: Gra Hoeken in decimale graden

6: Fix Vast aantal decimalen

7: Sci Wetenschappelijk notatie van getallen

8: Norm Domein keuze voor wetenschappelijke notatie



1. Tekstboekweergave

Als je deze optie kiest, zullen antwoorden bij berekeningen worden weergegeven 
zoals in een schoolboek. Voor de invoer is de toets | gebruikt, bedenk wel dat na 
de 8 in 5/8 met de cursor naar rechts T de cursor onder de noemer vandaan moet 
worden gehaald tot achter de breuk anders ontstaat een andere berekening met 
ook een ander resultaat:

2. Regelweergave

Als optie 2: LineIO wordt gekozen, ontstaat de weergave met alles op één regel, 
waarbij de breuken met een haakje worden aangeduid:

Het advies is om steeds de optie 1: MathIO te gebruiken, deze invoer wordt ook bij 
grafische rekenmachines gebruikt.



3. Hoekmaat in graden. 

Met de opties 3, 4 en 5 kan de hoekmaat worden ingesteld. Optie 3: Deg (van De-
gree, het Engelse woord voor graden) is de aanbevolen keuze, in beeld staat D.  Een 
hele cirkel is 360 graden, ook geschreven als 360°. Berekening van de sinus van een 
hoek van 1/8 ste deel van een cirkel:

4. Hoekmaat in radialen

Hierbij is een cirkel verdeeld in 2 π radialen. Dit komt in de bovenbouw bij wiskunde 
B aan de orde. Berekening van de sinus van een hoek van 1/8 ste deel van een cirkel. 
In beeld staat R:

5. Hoekmaat in decimale graden

Een hele cirkel is bij deze hoekmaat in 400 dec. graden verdeeld. 
Decimale graden worden in de landmeetkunde gebruikt. VMBO-k profiel 
BWI werkt bijvoorbeeld met een theodoliet 400g, een apparaat voor 
nauwkeurige meting van hoeken. Je ziet ze wel eens op straat staan. 

Berekening van de sinus van een hoek van 1/8 ste deel van een cirkel:

Ter informatie: een hele cirkel is 360 graden = 2π radialen = 400 decimale graden



6. Vast aantal decimalen. 

Via 6: Fix opent dit scherm:

Kies nu het aantal decimalen waarmee een antwoord moet worden gegeven. 

Hieronder een paar voorbeelden, waarbij je eerst via w en  het scherm voor 
de Weergave voorkeuren opent, dan met 6: Fix de keuze voor een vast aantal deci-
malen maakt en dan met de toets voor het betreffende getal het aantal decimalen 
kiest. 

Na de keuze 9 onstaat bij de berekening van 2/3 en de = toets:

Let op! Na de keuze 0 geeft dezelfde berekening een afgerond resultaat dat vreemd 
lijkt, maar precies doet wat de gebruiker vraagt; nul decimalen na de komma.

En 2 gedeeld door 3 met nul decimalen wordt natuurlijk afgerond naar 1!

Na de keuze voor 2 decimalen:



7. Wetenschappelijke notatie voor getallen

Chemici, natuurkundigen, biologen en astronomen werken met zeer grote en zeer 
kleine getallen. Om er voor te zorgen dat men elkaar goed begrijpt is de zogenaam-
de wetenschappelijke notatie gebruikelijk; men schrijft getallen als een getal maal 
10 tot een bepaalde macht, waarbij het getal tussen 0 en 10 ligt en de macht van 10 
de grootte orde van het getal bepaalt:

Getal Wetenschappelijke notatie Uitleg

53000 5,3 x 104 5,3 x 10 x 10 x 10 x 10 = 5,3 x 10000

5300 5,3 x 103 5,3 x 10 x 10 x 10=5,3 x 1000

530 5,3 x 102 5,3 x 100

0.0053 5,3 x 10-3 5,3 x  1/10 x 1/10 x 1/10

23775 2,3775 x 103 2,3775 x 10 x 10 x 10 = 2,3775 x 1000

0.041 4,1 x 10-2 4,1 x 1/10 x 1/10

Getal van Avogadro 6,022140857 x 1023 6,022140857 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 
x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 
x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 
x 10 x 10

Lichtjaar 9,460 x 1015 meter 9,460 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 
10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 
10 meter

De laatste twee voorbeelden komen uit de scheikunde (het getal van Avogadro*) en 
de astronomie (het lichtjaar**). Het eerste getal is de verhouding tussen het aan-
tal deeltjes (atomen of moleculen) en de hoeveelheid stof, het tweede getal is de 
afstand die door het licht in precies 1 jaar wordt afgelegd (in een vacuüm). Via de 
wetenschappelijke notatie kan je dit weergeven in meters.

9 460 000 000 000 000 is lastig uit te spreken en 9,460 x 1015 kan je uitspreken als: 
negen komma vier zes nul maal tien tot de macht 15. Iemand aan de andere kant 
van de telefoon kan dit opschrijven en begrijpen.

Met de toetsen w en  en de keuze voor 7: Sci open je het scherm om de we-
tenschappelijke notatie te activeren:

* De constante van Avogadro, NA, ook getal van Avogadro genoemd, is een fysische constante die de verhouding tussen 

aantal deeltjes en hoeveelheid stof aangeeft - het getal staat voor de verhouding tussen de deeltjes van de atomaire en 

moleculaire wereld en de elementen van de door de mens waarneembare, macroscopische, wereld.

** Een lichtjaar is de afstand die licht in vacuüm aflegt in een periode van één jaar volgens de Juliaanse kalender. Een 

lichtjaar is dus geen eenheid van tijd, zoals de naam suggereert.



Het getal dat je nu invoert bepaalt het aantal significante cijfers.

Denk hierbij eraan dat zeggen dat de uitspraak “Nederland heeft 16 miljoen in-
woners” met maar twee significante cijfers (de 1 en de 6) eigenlijk beter klopt dan 
“Nederland heeft 16 000 000 inwoners” (een getal met 8 significante cijfers). 

Ten eerste is het precieze aantal inwoners afhankelijk van definities en wijzigt dit 
aantal met de seconde, er worden steeds kinderen geboren, nieuwe inwoners in-
geschreven en er overlijden mensen. En ten tweede begrijpt iedereen dat het echte 
aantal inwoners ergens tussen de 15,5 miljoen en 16,49 miljoen mensen zal zitten. 
Dat wordt met 16 miljoen of 16 x 106 het beste uitgedrukt.

Na keuze voor Sci met 2 significante decimalen:

Na keuze voor Sci met 8 significante decimalen:

Uitzetten van de wetenschappelijke notatie: zie punt 8. Norm.

8. Norm

Met deze optie activeer je de standaardinstelling voor de weergave van getallen. 
Een zwevende komma en 10 decimalen (indien van toepassing).  En dus geen vaste 
hoeveelheid decimalen en geen wetenschappelijke weergave! 

Norm 1 geeft alle getallen tussen 0,01 en 9 999 999 999

Na keuze voor Norm 1:



Scherm 2

Optie

1: ab/c Gehele getallen uit de breuk halen

2: d/c Niet de gehele getallen uit de breuk halen

3: STAT Niet van belang in deze handleiding

4: SIMP Simplify: vereenvoudigen van breuken

5: Disp Keuze voor weergave decimale punt komma

6: CONT Contrast instelling

1: ab/c 

Keuze van deze optie zal antwoorden met breuken weergeven waarbij de               
zogenaamde ‘helen’ zijn uitgehaald.

2: d/c

Keuze van deze optie zal antwoorden met breuken weergeven zonder de ‘helen’ uit 
te halen.

 

3: STAT

Keuze menu om bij statistische berekeningen wel of niet met frequentie tabellen te 
werken. Wordt hier niet nader verklaard.



4: SIMP

SIMP komt van het Engels ‚to simplify‘, wat ‚vereenvoudigen‘ betekent. Dit biedt de 
keuze tussen automatische of handmatige vereenvoudiging van breuken.

 

Na de keuze voor 1: Auto (van automatisch) zal direct de breuk met de grootst mo-
gelijke factor worden vereenvoudigd.

 

Na de keuze voor 2: Manual (Handmatig) kan stapsgewijs een breuk worden vereen-
voudigd: Voer de breuk in met de toets voor een breuk sjabloon en gebruik de cursor 
rechts toets om achter de breuk te gaan staan, kies dan SIMP en =

 

Teller en noemer zijn door de factor F=2 gedeeld, kies nu nog een keer SIMP en =

Weer is de factor F=2, herhaal SIMP en =



Nu is de factor F=3, kies SIMP en =

Een laatste keer SIMP en = laat zien dat deze breuk niet verder kan worden vereen-
voudigd;

5: Disp

Kies voor een decimale punt of een decimale komma in de weergave van                  
de antwoorden, waarbij een Dot een punt is en Comma de komma.

 

Let op: Bij de invoer van getallen kan alleen de decimale punt toets t worden ge-
bruikt en de ingevoerde getallen worden ook met de decimale punt weergegeven:



6: CONT

Contrastregeling van het scherm, met de cursor pijlen naar rechts en links kan het 
scherm donkerder of lichter worden ingesteld.

 

Functies van het toetsenbord
 w
Met deze toets activeer je de blauwe functie die midden (of soms links) boven de 
toets wordt aangeduid. Commando‘s hieronder die in het blauw zijn weergegeven, 
vind je dus boven andere toetsen en activeer je dus met w
 

Hiermee activeer je het bij sommige toetsen aangegeven oranje symbool.

 x
Kwadrateert het al ingevoerde getal, de berekening wordt uitgevoerd met de =      
toets.

 

 X3 

Verheft het ingevoerde getal tot de derde macht, in het scherm wordt ingevoerd: 7 
w X3 en `.



 4
Berekening van de vierkantswortel, voer eerst het wortelteken in en dan het getal 
waarvan u de wortel wil berekenen. Wil je verder rekenen gebruik dan de cursor 
naar rechts toets om uit de wortel te stappen.

 

 )
Derdemachtwortel.
Begin met w en h, dan het getal invoeren en berekenen met `
 

 |
Breuken sjabloon. Je kunt beginnen met | of met de teller van de breuk en dan 
|, ga dan met de cursor naar beneden naar de noemer en stap met de cursor naar 
rechts uit de noemer tot achter de breuk om verder te rekenen.

  

 u}

Onechte breuken sjabloon,waarmee een breuk met helen of een onechte breuk kan 
worden ingevoerd. Begin met w en de | toets, voer dan het gehele getal in en 
gebruik de cursor besturing om naar de teller, daarna naar de noemer en ten slotte 
achter de breuk te gaan staan om de berekening te vervolgen. Je kunt ook met het 
gehele getal beginnen, dan via w en | het sjabloon openen etc.



 S⇔D

Herschrijven van een resultaat van breuk (of getal met een wortel) naar decimaal 
getal en omgekeerd. Eerst berekenen we een getal met een wortel in de uitkomst:

Nu kan de S⇔D toets worden gebruikt:

Met breuken werkt dit precies zo, eerst een berekening invoeren:

En vervolgens omrekenen naar een decimaal getal:

Hierna kan opnieuw de S⇔D toets worden gebruikt om weer terug te gaan naar de 
weergave van het resultaat als breuk.



 ÷R

Deling met rest; 7 gedeeld door 3 is 2 rest 1 want: 2 keer 3 is 6 en dan is er nog 1 
over om weer bij 7 te komen. 

De weergave Q=2;R=1 staat voor het quotient (de deler) is 2 en de rest is 1.

 FACT

Ontbindt een getal in priemfactoren, hier de ontbinding van 24 276 in 2 x 2 x 3 x 7 x 
17 x 17:

 

 :
Nederland ligt op 52 graden 8 minuten en 32.14 seconden noorderbreedte (+52° 
8‘32,14“), dit kan worden ingevoerd via 52 en de toets : ,dan 8 en weer  :’  en ten 
slotte 32.14 en  : .Met dezelfde toets wordt nu heen en weer gesprongen tussen 
decimale weergave van de hoek in graden en de weergave in graden, minuten en 
seconden.

   ?@

De haakjes toetsen zijn van belang als de gebruiker een andere dan de standaard 
rekenvolgorde wil doorvoeren 3 + 2 / 5 telt standaard bij 3 de breuk 2/5 op, wil je de 
som van 3 en 2 delen door 5 dan moeten er haakjes worden geplaatst; (3+2)/5 is 1. 
Haakjes aan het eind van een berekening mogen weggelaten worden, maar zorg 
ervoor dat je bewust omgaat met rekenvolgorde en het gebruik van haakjes.



 r

Verheft een (eerder ingevoerd) getal tot de macht -1 en dat is hetzelfde als 1 ge-
deeld door het eerder ingevoerde getal. Dus als voorbeeld: 7-1 = 1/7.

Bedenk ook dat 3 x 3 x 3 (=33) vermenigvuldigd met 3 x 3 x 3 x 3 x 3(=35)

Hetzelfde is als 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 38 hier tel je de machten op (Let op : dit 
mag alleen als de grondtallen allemaal gelijk zijn) 

Zo ook 35 x 3-1= 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x ⅓= 3 x 3 x 3 x 3 Ook hier kan je dus de machten 
optellen (5 +-1=4)

 y

Berekening van de absolute waarde (de afstand van een getal op de getallenlijn 
naar 0), geschreven met twee strepen om het getal |27|=27 en |-27| =27

 

 7,8 , 

Berekend de simus, cosinus of tangens van een hoek, waarschijnlijk in klas 3 ga je 
hiermee rekenen.

 



 s, 3, <

Omgekeerde van de vorige functie, geeft bij een bepaalde waarde de bijbehorende 
hoek. 

 

 x +

Handig voor de invoer van grote getallen, vermenigvuldigt het ingevoerde getal met 
10 tot een macht, die je vervolgens kan intypen. 

 

 P

Symbool voor het invoeren van de wiskundige constante π, die je misschien kent 
van de verhouding van omtrek en diameter van een cirkel. De HP 300s+ werkt intern 
met 15 decimalen van π = 3.141592653589793.

 

Toets voor het handmatig of automatisch vereenvoudigen van breuken, zie punt 4: 
SIMP voor nadere uitleg.
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Minteken voor de invoer van een negatief getal. -3 moet je invoeren met (-) en 3. Let 
goed op in het scherm zie je beide mintekens (die iets verschillen), eerst het minte-
ken voor het aftrekken van twee getallen, dat moet altijd worden gebruikt tussen 
twee getallen (of twee berekeningen die een getal als resultaat hebben) om van het 
eerste getal het tweede af te trekken. En het andere minteken kan alleen voor een 
getal staan (en niet tussen twee getallen) waarmee het aangeeft dat het getal het 
negatieve getal voorstelt.

 B

Telt de laatste waarde uit het scherm bij de waarde in het geheugen M (als er nog 
geen waarde was opgeslagen dan wordt deze nieuwe waarde de waarde in het ge-
heugen).

 C

Trekt de laatste waarde uit het scherm van de waarde in het geheugen af.

 p

Met de combinatie ALPHA M roep je de waarde uit de geheugenplaats M op.

 RanInt

Hiermee geeft de machine een geheel getal als toevalsgetal tussen twee getallen. 
Als voorbeeld kun je het gooien met dobbelstenen nemen. Je kunt met twee stenen 
gooien en dan het optellen van de ogen simuleren:

RandInt#(1,6) + RandInt#(1,6) invoeren en herhaald op ` drukken, je zult zien dat 
er maar heel zelden 2 of 12 uitkomt en heel vaak 7. Dit komt omdat je veel meer 
combinaties hebt die op 7 uitkomen dan op 12 (maar eentje, namelijk 6 + 6).

 



 CONV

Toets voor het omrekenen (de conversie) van eenheden. Hiervoor heb je de cover 
van de rekenmachine nodig. Aan de binnenkant staan nummers van 01 tot 40 bij de 
40 verschillende mogelijkheden. Wil je uitrekenen hoeveel hectare een are is, zoek 
dan in de tabel acreΔ m2. Hiermee reken je eerst om naar vierkante meters. Je ziet 
dat dit optie 11 is. Toets nu 1 gevolgd door CONV en typ het getal 11 en ` en het 
resultaat komt in beeld.

 

Nu nog delen door 100 x 100 om van vierkante meters naar een hectare (100 bij 
100 meter) om te rekenen.

 

Hier wordt Ans, van het Engelse Answer =’Antwoord’ gebruikt. Je hebt iets berekend, 
bijvoorbeeld 7 + 28, en de uitkomst wil je door 4 delen. Gebruik dan:

Nu ga je direct verder met de ‘delen door’ toets:

Voor het ‘delen door’ teken komt automatisch Ans (het antwoord van de vorige be-
rekening).



 !

Met w en ! open je een menu om de machine deels of geheel op te schonen.

• Met optie 1: Setup ga je terug naar de standaard instellingen
• Met optie 2: Memory worden alle geheugens gewist
• Met optie 3: All wordt de hele machine schoongeveegd.

 F

De Delete knop verwijdert wat je als laatste hebt ingetypt.

 G

De optie Insert zorgt dat je tussen eerdere invoer een nieuwe invoer kunt plaatsen 
zonder eerdere invoer te overschrijven.



 E

Verwijdert alle eerder ingevoerde berekeningen.

 GCD (w en Z) (Greatest Common Divider = Grootste Gemene Deler)

Geeft de grootste gemene deler van twee getallen, gebruik de komma via w en @. 

 LCM (w en [) (Least Common Multiplier = Kleinste Gemene     
 Vermenigvuldiginsfactor)

Geeft het kleinste gemene veelvoud van twee getallen.

  RAN# (w en t)

Geeft een toevalsgetal van drie cijfers achter de komma tussen 0 en 1.

  DRGΔ (w en O)

Voeg een hoekmaat naar keuze toe aan een getal.

 



Hoe werkt deze notatie?
De naam wetenschappelijke rekenmachine is ontleend aan de wetenschappelijke 
notatie van getallen. Binnen de (natuur)wetenschappen is deze notatie algemeen 
gebruik. 

Hoe werkt deze notatie neem bijvoorbeeld het getal 43184 in de wetenschappelijke 
notatie: 4,3184 + 05 of 4,3184 E05 Het plusteken of de E staan voor exponent en 
betekenen dat je het getal 4,3184 met 10 tot de macht 5 moet vermenigvuldigen. In 
dit geval noem je het getal 5 de exponent, terwijl 10 het grondtal is.

Dit betekent 4,3184 x 105 = 4,3184 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10

     = 4,3184 x 10 000

     = 43 184 

Een tweede voorbeeld met een heel klein getal 0,0000060 

Wetenschappelijk geschreven 6,0E-06 (hier staat dus een min teken voor de expo-
nent)

Dit betekent dus: 

6,0 x 10-6 = 6,0 x (1/10)6  =  = 6,0 x 0,000001= 0,0000060

De essentie is dat ieder getal wordt geschreven met één decima-
al voor de komma en vermenigvuldigd met de benodigde macht 
van 10 om de juiste grootte orde te bereiken. De letter E staat 
dus voor ´exponent´ oftewel ´macht van 10´. De nauwkeurigheid 
bestaat uit 1 plus het aantal decimalen achter de komma; die 1 
komt natuurlijk van het ene getal voor de komma.

3,4E+3 is een getal in de grootte orde van de duizendtallen en heeft een nauwkeuri-
gheid van 2 decimalen, (de drie en de vier) de volgende decimaal wordt niet vermeld 
en alleen gebruikt voor het afronden. Hierdoor is de nauwkeurigheid beperkt tot een 
honderdtal, in deze situatie is het getal minimaal 3350 en maximaal 3449. (3450 
wordt weer naar boven afgerond tot 3,5E+3)

De getallenlijn met de wetenschappelijk notatie:



Dezelfde getallen lijn met de wetenschappelijke notatie uitgewerkt:

Dezelfde getallenlijn met ‘normale’ getallen:

3,3E+3 (het eerste getal kleiner dan 3,4E+3) is hoogstens 3349, 3,5E+3 (het eerste 
getal groter) is minstens 3450 dus 3,4E+3 staat voor alle getallen daar tussen in. De 
range is hier dus 100 getallen: 3,3E+3 is een van de 100 getallen tussen 3350 en 
3449. 

3,40E+3 heeft een nauwkeurigheid van 3 decimalen, (de drie, de vier en de nul)  de 
volgende decimaal is gebruikt voor de afronding. Het getal is minimaal 3395 en ma-
ximaal 3404. De range is hier door de extra decimaal slechts 10 getallen: 3,3E+3 is 
een van de 10 getallen tussen 3395 en 3405 (waarbij 3405 niet mee doet en 3395 
wel).



• Touch-screen bediening
• Grafieken schetsen

• Geborsteld aluminium design
• Lange accuduur

• Supersnel werken door nieuwe processor

Meer info op www.hp-prime.nl

Werken met de HP 300s+ rekenmachine? Vraag 
dan dit boekje GRATIS aan voor al uw leerlingen via 

deze website. Ook sturen we u meteen de GRATIS 
PC-emulator toe. 
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