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Rekendidactiek: automatiseren en 
memoriseren  
Klaarr deelt regelmatig downloads voor de onderwijsassistent zodat ze hun inzet en 
daarmee de opbrengst voor de leerlingen verder kunnen versterken. In onze vorige 
download hebben we de rekenmuur besproken. We raden jullie aan, deze download 
eerst te lezen voordat je de onderstaande nieuwe informatie rondom automatiseren en 
memoriseren gaat lezen. 

Verschil tussen automatiseren en memoriseren 
Heb je wel eens de volgende uitspraken gehoord tijdens de rekenlessen? 

“Deze leerling heeft de tafels nog onvoldoende geautomatiseerd.” 

‘’We gaan elke dag de verliefde harten automatiseren.” 

“De vriendjes van 10 zijn al helemaal gememoriseerd.” 

Een leerling kan automatiseren als het rekenhandelingen vrijwel routinematig kan 
uitvoeren. Voordat een leerling antwoord geeft op een som voert hij of zij snel enkele 
‘ingesleten’ denkstappen uit. Memoriseren is het uit het hoofd kennen van de antwoorden 
van sommen. De leerling hoeft de uitkomst van een som niet meer te berekenen, die heeft 
hij paraat.  

Belang van automatiseren en memoriseren voor werkgeheugen 
Wat is het nut van automatiseren en memoriseren? Als leerlingen deze vaardigheden 
beiden onder de knie hebben, komt er in het werkgeheugen ruimte beschikbaar om 
nieuwe nog niet-geautomatiseerde stof eigen te maken. Ook helpt het leerlingen in het 
tempo van het uitrekenen van de som. Zoals we hebben uitgelegd in de vorige download, 
is rekenen net als het bouwen van een muurtje. Pas als je vaardigheden (bouwstenen) in 
de onderste laag goed beheerst, kun je verder bouwen aan je rekenvaardigheden. 

Korte termijn en lange termijn geheugen 
Als je bepaalde type sommen maar weinig aan bod laat komen is de kans groot dat ze 
alleen in het kortetermijngeheugen belanden. Tijdens de les lijken de leerlingen de 
sommen prima te beheersen, waardoor je denkt dat je zij het doel hebben behaald. Na 
verloop van tijd vergeten leerlingen de stof echter weer.  

Een belangrijk doel in de rekenlessen is dus om te zorgen dat de rekenbewerkingen in het 
lange termijn geheugen terecht komen. De enige manier om dit te bereiken is door de stof 
vaak en op verschillende manieren te oefenen. Dus; herhalen, herhalen, herhalen! Daarom 
is het belangrijk om dagelijks aandacht te besteden aan het automatiseren.   
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Verder oefenen met rekenvaardigheden 
Gebruikt de school waar je werkt een methode? Lees de handleiding van de methode door 
wat betreft het aanbod voor automatiseren en memoriseren. Heb je daarnaast behoefte 
aan extra oefenmateriaal? Vraag de leerkrachten en intern begeleider bij jullie op school 
welke materialen jullie beschikbaar hebben voor het oefenen van deze vaardigheden. 
Vaak is er op de school al veel materiaal aanwezig. Ook op het internet zijn veel 
verschillende automatiseringsoefeningen te vinden.  

Link met oefenmateriaal 
Wil je leerlingen laten oefenen met automatiseren? Gebruik onze ‘happer’ om tafels te 
automatiseren. Deze happer kan uiteraard ook worden ingezet om andere 
rekenvaardigheden te automatiseren.  

Succes    ! 

Bronnen: 

https://www.kennisrotonde.nl/vraag-en-antwoord/rekenen-op-de-
basisschool#:~:text=Automatiseren%20is%20rekenhandelingen%20vrijwel%20routinematig,
van%20de%20antwoorden%20van%20sommen 

www.Bareka.nl  
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