
REKENEN MET GROTE GETALLEN

Er zijn verschillende manieren om grote getallen te schrijven: in woorden, in cijfers
of in wetenschappelijke notatie.
duizend duizend heeft 3 nullen 1 duizend =  1.000 
miljoen miljoen heeft 6 nullen 1 miljoen =  1.000.000 
miljard miljard heeft 9 nullen 1 miljard = 1.000.000.000 

Let bij grote getallen goed op de punten tussen de cijfers. Deze punten geven aan of 
je met duizendtallen, miljoentallen of miljardtallen te maken hebt.

hoe zet Je de punten?
Als er nog geen punten in een groot getal staan zet je zelf de punten tussen de  
cijfers. Begin te tellen vanaf het laatste cijfer en zet om de drie cijfers een punt.

hoe lees Je een groot getAl?
De laatste punt spreek je uit als duizend.
De een na laatste punt spreek je uit als miljoen.
De twee na laatste punt spreek je uit als miljard.

hoe schriJf Je 3,4 milJoen in ciJfers?
Je zegt: drie komma vier miljoen, of drie miljoen vier honderd duizend. Je schrijft: 
3.400.000. Na de 3 komen nog 6 cijfers, in dit geval een 4 en dan nog 5 nullen.  
 
Bij het rekenen met grote getallen is het handig om de woorden om te zetten in  
getallen. Je hebt dan wat meer overzicht op al die nullen. 

optellen en Aftrekken
Bij het optellen of aftrekken van grote hoeveelheden met dezelfde naam, kun je de  
berekening makkelijk in één keer maken.

Bij het optellen of aftrekken van grote hoeveelheden met een verschillende naam kun 
je de berekening niet zo makkelijk in één keer maken.

23.520.750.347       miljard       miljoen       duizend

hier staat: 23 miljard 520 miljoen 750 duizend 347

7 miljard + 2 miljard = 9 miljard

2 miljoen + 4 duizend = 2.000.000 + 4.000 = 2.004.000 
spreek uit: 2 miljoen 4 duizend.

 2.000.000
           4.000 +

 2.004.000 



 
  schrijf bij het optellen en aftrekken met grote getallen de cijfers recht onder el-

kaar, dan heb je beter overzicht over de hoeveelheid nullen. zorg dat de laatste 
nullen recht onder elkaar staan. zet ook de punten tussen de cijfers en zorg dat 
die onder elkaar staan.

delen en vermenigvuldigen
Het delen en vermenigvuldigen van grote getallen met dezelfde naam kun je makkelijk 
in één keer doen. 

delen

Bij delen met grote getallen die niet dezelfde naam hebben, kun je een hoop nullen 
tegen elkaar wegstrepen. Dat maakt de deling eenvoudiger.

 

vermenigvuldigen

  Bij het vermenigvuldigen van grote getallen die niet dezelfde naam hebben,  
kun je de nullen bij elkaar optellen en de rest van de getallen vermenigvuldigen. 

  Bijvoorbeeld 8 miljoen x 3 duizend. dat is 8 x 3 = 24, met 6 nullen + 3 nullen =  
9 nullen.

6 miljoen x 2 miljoen = 12 miljoen maal miljoen =12.000.000.000.000

8 miljoen x 3 duizend = 8.000.000 x 3.000 = 24.000.000.000

3,5 miljoen x 5 duizend = 3.500.000 x 5.000 = 17.500.000.000 

6 miljard : 3 miljard = 2 

2 miljoen : 40 duizend =
2.000.000 : 40.000 = 
2.000.000 : 40.000 =
2.000 : 40 =
200 : 4 = 50 
 
Let op: zet er geen miljard, miljoen of duizend achter, de nullen vallen 
tegen elkaar weg dus hoeven ze niet meer genoemd te worden.

7 miljard - 3 miljoen = 7.000.000.000 - 3.000.000 = 6.997.000.000 
spreek uit: 6 miljard 997 miljoen.

TIP

TIP



op Je rekenmAchine
Op je rekenmachine zit een speciale toets om het je gemakkelijker te maken. 
Met de EXP-toets kun je in één keer alle nullen intikken. 

1. Tik op je rekenmachine het getal in dat voor de nullen staat. 
2. Druk op de EXP-toets. 
3. Tik het aantal nullen in. 

5 miljard op je rekenmachine: 5 e 9

5 miljoen + 5 duizend = 5.000.000 + 5.000 = 5.005.000
op je rekenmachine: 5 e 6 + 5 e 3 = 5 005 000


