
Rekenen op z’n Japans!     Naam: _____________ 

Enkele dagen geleden zag ik op Youtube een video over de Japanse manier van rekenen. Kinderen 

rekenen daar niet op onze manier, dus getallen onder elkaar en uit het hoofd vermenigvuldigen. 

Maar ze rekenen veel meer op een visuele manier, dus door te tekenen. Dit lijkt me een geweldige 

manier om te kunnen rekenen, maar ook erg goed voor kinderen, die rekenen moeilijk vinden. 

Natuurlijk kun je als je ouder wordt een rekenmachine gebruiken. Dan wordt het lekker makkelijk, 

maar zo lang  de leerkracht dat niet goed vindt, moet je alles uit je hoofd doen. 

De Japanse manier van rekenen veel leuker dan de westerse. Je maakt een tekening (zie video) en 

telt de verschillende kruisingen van de som bij elkaar op. Je gaat straks ook een video bekijken, hoe 

dit rekenen gaat. 

Het kost wel even wat tijd om deze manier te leren kennen, 

maar het zou geweldig zijn als je daardoor rekenen 

makkelijker kunt maken. Ik heb het idee dat sommige 

kinderen de tafels lastig vinden, omdat ze de som niet voor 

zich kunnen zien. Veel kinderen en volwassenen zijn visueel 

aangelegd en haken daarom af bij hoofdrekenen, omdat ze 

het niet letterlijk voor zicht zien. Maar dit is ook niet zo raar! 

 

Hoe Japanse kinderen leren vermenigvuldigen op de basisschool. 

Uitleg 

Wetenschappers weten al lang dat rekenen (in ieder geval bij de westerse manier van rekenen) 

aangestuurd wordt door je linker hersenhelft. Rekenen is bij ons vaak abstract en veel kinderen (ik 

ook vroeger) hebben vaak geen idee wat ze hier in het dagelijks leven mee moeten doen, omdat er 

weinig voorbeelden gebruikt worden. 

Bij de Japanse manier van rekenen zie je een som echt voor je als een plaatje en dit is natuurlijk een 

voordeel voor kinderen die denken in beelden. Daarnaast hebben onderzoekers laten zien dat 

verbeelding vooral in de rechter hersenhelft plaatsvindt. Door dus te rekenen én te tekenen (zoals de 

Japanse methode) stimuleer je zowel je linker als rechter hersenhelft. In theorie is dit natuurlijk 

efficiënter dan alleen onze linkerkant te gebruiken, zoals onze westerse methode. 

Tegelijkertijd ben ik erg benieuwd of dit echt zal werken voor kinderen met rekenproblemen of voor 

beelddenkers.  

Wat is jouw ervaring? 

Ik zou het erg leuk en waardevol vinden als je de Japanse rekenmethode zou willen uitproberen bij 

jezelf of iemand die je kent. Stuur dit bericht (of de video) even door en kijk of je die persoon ermee 

kan helpen. Ik ben erg benieuwd naar ervaringen uit de “echte” wereld. De theorie klinkt natuurlijk 

mooi, maar werkt het ook echt? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t59uPBpdl9o#t=188 

 

http://www.youtube.com/jijbenteensuperheld
https://www.youtube.com/watch?v=t59uPBpdl9o#t=188


Opdrachten 

Natuurlijk gaan jullie het nu ook zelf uitproberen. Is het echt zo makkelijk? 

 

21 x 13 =  

32 x 22 = 

23 x 24 = 

16 x 41 = 

31 x 4 = 

 

 

 

 

En als je het nog moeilijker wilt maken? 

64 x 28 =  

79 x 16 = 

81 x 33 = 

………… 

………… 

 

 

 

 

Schrijf hieronder wat je van deze Japanse manier vindt en lever je blaadje in bij je 

leerkracht. 

 

 

 

 

 

 

 


