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Werkstukgegevens 
 

Naam van het profielwerkstuk 
Japanologica (intentionele contaminatie van Japanologie en Logica) 
 

Uitvoerder 
Stephan Jonkers, V6C 
 

Onderwerp 
Het lesgeven van taalkundig Japans.  
 

Behoort tot het vak 
Nederlands (grammaticale ontleding) 
 

Werkstukbegeleidster 
Mevr. T. van Buul 
 

Projectomvang 
20 weken, waaronder minimaal 80 uur gewerkt per persoon.  
 
 

Leerdoelen 
 Vorderingen van leerniveaus bij het lesgeven; 

o Duidelijk overbrengen van stof tot de leerlingen 

 Presentatievaardigheden verbeteren; 
o Leren omgaan met deadlines 
o Contactniveau tussen leraar en leerling 

 Mijn eigen Japanse grammatica perfectioneren; 

 Website beheren. 
 

Opdracht 
Ontwerp: Informatief Japanse lesgeven aan verschillende groepen, met nadruk op 
Nederlandse verschillen en overeenkomsten in de grammatica. Desnoods met statistieken. 
Producten:  Zie volgende bladzijde. 
 

Secties 
Mijn map is ingedeeld in 9 delen: 

0. Projectinleiding, 

inhoudsopgave 

1. Les 1 

2. Les 2 

3. Les 3 

4. Les 4 

5. Les 5 

6. Toetsles (Les 6) 

7. Eindevaluatie (Les 7) 

8. Bijlagen 



Producten 
Hier staat een lijstje van producten die ik verder zal uitleggen in het verloop van mijn 
projectverslag. 
Zie de desbetreffende secties voor deze uitleg. 

 Website (http://japanese.talk4fun.net) 

 Hand-outs van de lessen die ik heb gegeven  

 Verwerking van My Japanese Coach 

 Logboek 

 Poster 

 Certificaat 

 Enquêtes 

 Videoles #1  en #2 (alleen in het Nederlands voor de presentatie) 

 Presentatie (in de toekomst) 

 Eindevaluatie 
 
 
Faciliteiten: 

 Computer met de volgende programma's 
o Office-suite met Word, Excel, PowerPoint 
o PDF-reader 
o Notepad ++ 
o FileZilla 
o Internetbrowser 
o Mediaspeler, zoals VLC-player of Media Player Classic Home Cinema. 

 Gratis domein met SQL en PHP 

 Lokaal inclusief smartbord met HD-Bord software 

 USB –sticks waarop de lessen, HD-Bord, en Japanse animatieclips staan. 
 
 
Bronnenboek: 

 Zie “Links” en “Lesmateriaal” op de website.  (Met name GuideToJapanese.org). 

 Survival Japan, een kort gebonden boekje van Youth For Understanding. 

 Een proefles van een les “Teksten” uit een meeloopdag van de studie Talen en 
Culturen van Japan op Universiteit Leiden. 

 My Japanese Coach, een educatief DS-spel. 

 Kakitori Kanji-kun, een Japans DS-spel voor het schrijven van alle tekens. 

 Mijn ervaring van mijn zomer in Japan 2010. 
o Videofragmenten waarbij Japans gesproken wordt. 
o Cultuurverschillen die in de les besproken worden. 
o Mijn Japanse toetsen, waarvan ik de lay-out heb nagemaakt 

 Anime clips die gebruikt worden in de les als live voorbeelden met karaoke. 

 Boeken, o.a. Kana de Manga, Minna no Nihongo en de Kanji & Kana Dictionary. 

 Kennis van websites maken door de informaticalessen in VWO 5. 

 Plaatjes en informatie uit pagina’s van het internet. Met Google gezocht. 
o Een Aikido certificaat 

 Lauren Alba’s “Japanese through (anime) music” lessen, voor ontledingsvoorbeelden. 
 

http://japanese.talk4fun.net/


Website 
 

Ik heb een website gemaakt zodat leerlingen mijn stof gemakkelijker bij kunnen houden 
wanneer zij afwezig zijn. Ook al hoort dit project niet bij Informatica, het is een fijne middel en 
zeer aangeraden voor andere leraren naar mijn mening. 
 
Alle inhoudelijke tekst die te maken heeft met mijn stof op de site zal ik hier neerzetten. Dit 
zijn de onderdelen Home en Nieuws. Op mijn hoofdpagina kun je een alternatieve inleiding 
voor mijn lessen lezen. Deze is iets luchtiger en meer bedoeld om mensen aan te trekken. 
Vervolgens bestaat er ook de pagina Nieuws. Deze pagina heb ik echt niet vaak ververst, maar 
bevat nog wel eens informatie die mensen wel of niet kunnen gebruiken. (Zie de volgende 
pagina voor de informatie van Home en Nieuws.) 
 
Er zijn ook nog 5 andere pagina’s. Deze zijn echter niet inhoudelijk maar praktisch. Aanmelden 
is een aanmeldformulier dat mensen kunnen invullen zodat het in een database wordt 
gestopt. Ik kan naderhand met een andere pagina een overzicht krijgen van de mensen die 
hebben aangemeld voor mijn lessen. Ik had deze functie aanstaan voor de hele periode, maar 
helaas had ik tijdens mijn lessen niemand anders meer overgehaald om mee te doen. 
 
Links gaat over handige links die leerlingen misschien kunnen helpen bij het leren van Japans 
na mijn proefperiode. Ik heb o.a. de sites genoteerd die ik zelf ook heb gebruikt tijdens het 
leren van deze taal. Naast informatieve links heb ik ook andere interessant links neergezet die 
erg aantrekkelijk zouden kunnen zijn. Ik schrijf mij in voor de studie Talen en Culturen van 
Japan bij Universiteit Leiden, dus als de anderen misschien hun toekomst daar in willen vinden, 
dan heb ik ze met wat links al geholpen. Ook heb ik YFU genoteerd, het programma waarvoor 
ik mij vorig jaar had opgeschreven zodat ik 36 dagen in Japan kon verblijven. Ik heb deze 
periode ook verwerkt in een dagboek dat tevens op internet te vinden is: 
http://japanese.isgreat.org.  
 
Ik gebruikte hand-outs voor mijn lessen, aangezien er geen ander manier was van lesgeven 
zonder een methode. Anders had ik al voordat ik aan mijn PWS begon al mijn eigen methode 
gemaakt moeten hebben. Dit was echter niet het geval. Niet veel te vertellen over deze 
pagina; hier staan downloads voor mijn lessen in PDF-formaat(het origineel, onbewerkbaar). 
Verder staan hier nog alle andere dingen die ik in deze periode heb gemaakt, en natuurlijk te 
maken hadden met het PWS. 
 
Lesmateriaal gaat niet over mijn eigen lesmateriaal, maar uit andere boeken waar ik natuurlijk 
ook informatie vandaan haal. De meeste cursussen die er in staan heb ik al gevolgd, dus ik 
weet het niveau van de inhoud. Ze zijn meestal in het Engels, maar er zijn een paar boeken die 
in het Nederlands geschreven zijn. Ook heb ik van een ex-student uit Universiteit Leiden het 
eerstejaarspakket voor de Japanse grammatica meegekregen. 
 
Ook heb ik nog een gastenboek gemaakt voor de bezoekers, zodat ze informatie zouden 
kunnen uitwisselen. Er zit helaas niet veel Nederlands hierin verwerkt, meer computertaal. 
 
 
 

 

http://japanese.isgreat.org/


Home 

Hallo en welkom op de site van mijn profielwerkstuk "Japanse les". Dit hoort bij het vak 
Nederlands. Ik mocht dit als onderwerp kiezen zolang het maar ging over de verschillen in de 
grammatica tussen Nederlands en Japans. Aangezien ik dat maar een klein gedeelte vind van 
het geheel, wil ik ook gelijk alle andere zaken die erbij horen in toevoegen. Een les is saai als 
het maar telkens blijft herhalen, denk maar aan wiskunde. Mensen die geïnteresseerd zijn om 
de taal te leren hebben waarschijnlijk ook een reden om dat te gaan doen. Natuurlijk komen 
die onderwerpen dan aan bod. Denk aan de cultuur, de technologie, of juist omdat de taal 
anders is. 
 
Als je al hebt aangemeld voor mijn lessen, wens ik je veel succes en leerplezier! Indien je niet 
hebt aangemeld zou ik het toch aanraden; een dergelijke keus komt niet vaker voor volgens 
mij. Deze site is bedoeld als een soort van elektronisch leeromgeving, dus je kunt vooruit met 
de hoeveelheid leerstof die hierop staat. Natuurlijk is het incompleet, ik zoek altijd naar de 
meest efficiënte methodes. Heb je nog vragen, stuur mij gerust een mailtje: 
chrouya@live.com. Wil je bijvoorbeeld meer weten over cultuur enzovoorts, want dat hoort 
niet bij de "les". 
 
Momenteel is de site opgedeeld in 6 onderdelen: Nieuws(wat met Japans/mij te maken heeft), 
de aanmeldpagina, de hand-outs, de links, extra lesmateriaal, en een gastenboek. In het 
algemeen is het handiger om eerst te kijken naar de links voordat je doorgaat naar het 
lesmateriaal. Voor je het weet zit je veel te moeilijk te doen. Ik zelf heb met online sites Japans 
geleerd, dus het is misschien verstandig om hetzelfde te doen. 
 
Dus als we echt nog nooit hebben ontmoet: Mijn naam is Stephan Jonkers, 17 jaar oud. 
Hoewel ik Japans leer heb ik er eigenlijk helemaal geen connectie mee. Ik ben simpelweg 
gewoon dol op de cultuurverschillen. Het begint vaak met anime of met de geschiedenis. Voor 
mij was dat het eerste. Eigenlijk was het mijn broer die ermee begon. Ik keek gewoon mee, 
maar steeds meer raakte ik er zelf in contact mee. Toen nog lekker op YouTube kijken, maar 
later vond ik de kwaliteit ervan ook belangrijk. Ik kijk nu al anime voor ongeveer 6 jaar, maar ik 
heb er geen spijt van. Het is net zoals televisiekijken. Geef mij niet die smoesjes dat 
"tekenfilms" "kinderachtig" zijn. Want dat hoeven ze niet te zijn. De Japanse animatie series 
zijn juist erg diep en uitgebreid verwerkt. Helaas kijken de mensen vaak niet verder dan 
Pokémon, Naruto of Dragonball Z.  
 
Mijn passie voor Japans is zodanig uitgegroeid dat ik er wel mijn toekomst ervan zou willen 
maken. In ieder geval probeer ik eerst school af te maken en vervolgens Talen en Culturen van 
Japan te gaan studeren in Leiden. Ik heb nog helemaal niet goed nagedacht over mijn 
toekomst daarna. Ik droom er al lange tijd van naar Japan te emigreren. Laatste zomervakantie 
was ik 5 weken in Japan en dat had ik erg genoten. Niet alleen het uitzicht, maar ook hoe de 
mensen zich gedragen daar. De verschillen zijn zo groot, en om die te vinden is iets wat ik leuk 
vind. Hedendaags is mijn droom om een televisie zender uit te brengen die Japanse 
animatieseries uitzendt in Nederland, maar dan wel Japans ingesproken met Nederlandse 
ondertiteling(hier kan ik voor zorgen, bijv.). Ik wil gewoon de Nederlanders de moderne 
cultuur van Japan laten beproeven. Want serieus, denk je nog steeds dat samurais bestaan?  
 
 
 



Nieuws 

17-11-2010 - De eerste les 

Intussen is er al heel wat gebeurd de afgelopen maand. Mijn eerste les heb ik eergisteren 

gegeven en ik vond het erg leuk om het te doen. Al blijft de dinsdag eerder een testdag, 

de leerlingen leren er nog steeds van. Eerst probeerde ik mij puur te focussen op de 

grammatica, maar dat blijkt niet te lukken zonder een beetje vocabulaire. Ik heb het spel 

My Japanese Coach doorgenomen om te kijken hoe zij aan het werk gaan, en zal later 

nog een dieper onderzoek erop richten. 

Dinsdag was een klein probleempje met het lokaal, maar nu zitten wij in E13. Wel 

irritant met het overdragen van een sleutel telkens. Anyway, HD-bord software aan de 

gang gekregen met een USB-stick. Ik denk dat ik misschien nog een tweede stick kan 

gebruiken met video’s en plaatjes om toch wat vermaak er in te stoppen. Voorbeelden 

zijn wat bootleg anime, wat manga, muziek, clips, whatsoever. Ook kwam Deniece aan 

met een voorstel om conversatie er in te stoppen, en als we dat toch gaan doen, dan stop 

ik er ook kanji meteen bij. Klinkt toch hip wanneer je "Ik kan Japans schrijven" kunt 

zeggen, nietwaar? We houden het op gemakkelijke tekens hoor. 

Echte opdrachten heb ik nog niet voorbereid, dat doe ik misschien pas de volgende 

week. Leuk met zinsontleding etc. Ik zie dat ik het nog niet gezegd had, maar mijn 

Engelse blog is finished! Foto's kun je ook vinden: klik op de link in de rechter kolom 

van de site. Let ook op de schoolkrant; er staat een bericht van mij in over mijn verblijf 

in Japan opgesomd in 1000 woorden. Ook kunnen er videolessen gemaakt worden in de 

kerstvakantie, dat leek mij ten minste een goed idee. Met een camera, tablet, whitebord 

en pc zou ik misschien wat kunnen brouwen. Ik hoop dat het allemaal leuk en ook 

leerzaam is! 

8-10-2010 - Gastenboek en aanmeldformulier 

Vandaag beginnen de laatste opknappingen van mijn PWS site en mijn Japanse blog. Ik 

heb het voor elkaar gekregen om een gastenboek te schrijven die niet iets verstuurt 

zonder een naam en bericht in te vullen. Dit kostte mij nogal wat uurtjes...rond de 3 

denk ik. 

Ook heb ik het aanmeldformulier gemaakt, die meer bleek te werken dan ik dacht. Wat 

hier is gemaakt is precies wat in het proefwerkweek kwam over PHP. Ik heb ook even 

een code geschreven zodat ik al die informatie in een tabel binnenkrijg.  

Problemen zijn er ook uitgewerkt, want mijn webserver wilde op een of andere manier 

niet PDF'jes groter dan 5MB accepteren. Ik had even mijn broer zijn server daarvoor 

ingelicht. 

Nu nog de stof zelf...en een indeling. Ik moet nog in contact komen met de rooster 

maker welke lokalen ik gebruik van mag maken, maar eerst moet ik uitvogelen welk uur 

het beste uitkomt voor iedereen. 

Dinsdag het achtste uur lijkt het beste tot nu toe, maar sommigen kunnen dat niet. Ik 

weet nog geen alternatief ervoor, en kan dus ook geen lokaal ervoor reserveren. 

Mijn Japanse blog, A Pilgrimage to Osaka, is bijna klaar op 7 dagboek entries na. Wel 

geheel geschreven in het Engels, dus wees wel voorbereid! 

http://japanese.isgreat.org/
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Voorwoord 

 

ようこそ！Oftewel: Welkom, bij mijn snelcursus Japanse grammatica. Omdat mijn profielwerkstuk 

met de Japanse taal te maken heeft, moeten wij het dus helaas beperken tot de grammatica. Ik weet 

dat dit alleen hartstikke saai zal zijn, dus we zullen altijd wel eens van het onderwerp afwijken. Er is 

zo veel te vertellen over Japan. Denk aan de cultuur, het geloof, de politiek, de economie, etc. Tijdens 

mijn uitwisselingsreis in Japan die 5 weken duurde, heb ik ook vele dingen meegemaakt die ik graag 

met jullie wil delen.  

Helaas moet je wel wat van de taal afweten, wil je dieper in de cultuur van Japan komen.  De meeste 

Nederlanders kennen de Japanse cultuur zoals het 20 jaar geleden was. Bijvoorbeeld geisha’s, 

samoerais, ninja’s. Ben je gewoon hier voor alleen de taal? Dat is ook prima. Mijn opdracht is om 

voor jullie de taal op z’n minst begrijpelijk te maken, en daarbij nog wat interessante informatie te 

geven. Wat jullie er in de toekomst mee gaan doen ga ik mij niet mee bezig houden.  Met alleen 

grammatica zullen jullie waarschijnlijk niet ver komen, dus als je serieus verder wil gaan kan ik je wel 

helpen, maar moet je hoofdzakelijk zelf aan de gang gaan. 

Het leren van een taal is moeilijk, maar er zijn genoeg manieren om het proces wat sneller te laten 

verlopen. Te vergelijken met het berijden van een nieuwe fiets. Je nieuwe fiets ziet er echter alleen 

niet anders uit, maar je zult ook merken dat de versnellingen anders staan en dat de handvatten 

anders aanvoelen. Gelukkig zitten de remmen nog op dezelfde plek. Ongeacht hoe het is gemaakt is 

het nog steeds bedoeld om je van plek naar plek te brengen. 

In het geval van Japans is die plek nog net wat verder, omdat je ook nog eens nieuwe tekens moet 

gaan leren. Gelukkig is het leren van tekens automatisch het verbreden van je vocabulaire. We 

houden ons niet bezig met de tekens die een betekenis hebben (kanji). Echter wat ik probeer is jullie 

wel kennis te laten maken met de syllabische schriften, genaamd Hiragana en Katakana. Moeilijk 

woord, maar deze schriften zijn simpel gezegd alfabetten gebaseerd uit lettergrepen. Dit is verder 

uitgewerkt in de Kana tabel verderop. Ik stel het op prijs dat je ze kunt schrijven. Het klinkt natuurlijk 

wel interessant wanneer je andermans namen in een Japans schrift kan schrijven.  Gelukkig kan het 

Japans ook in onze schrift geschreven worden, dus voor de gemakkelijkheid zal ik het vaak zo 

opschrijven, dat scheelt weer wat leertijd. 

  



Introductie 

 

In deze cursus staat dus vooral grammaticale uitleg, maar natuurlijk met wat extra lessen die 

verdiepen in de cultuur en dergelijke.  Ik zal onderscheid maken tussen gemakkelijk en geavanceerd 

zodat je zelf kunt bepalen hoe ver je wilt gaan. Verder staat er op mijn site, 

http://japanese.talk4fun.net , een hoop extra lesmateriaal en links die je misschien wilt gebruiken als 

hulp. Verwacht hier dus geen soort van reisgids met een hoop voorbeeldzinnen. Daarvoor is het niet 

waard om lessen te geven. Maar er is dus ook niet genoeg tijd om op kanji in te gaan, of voor 

grammatica die zelfs voor Japanners zelf erg pittig zijn. 

Japans is een lastige taal, waarvan de basisgrammatica niet al te gemakkelijk zal zijn. Gelukkig 

hebben de Japanners minder last van al die uitzonderingen die wij hebben in het Nederlands. Het is 

dus niet alsof Japans een van de moeilijkste talen van de wereld is. Na de basisgrammatica komt dus 

die stapel van boven de 2000 tekens die ervoor zorgen dat het lijkt alsof Japans zo moeilijk is. Maar 

zelfs voor die tekens zijn leermethodes. Al met al is het dus nog niet eens zo moeilijk, maar je moet 

er zelf wel veel discipline voor hebben.  Door vaak de grammatica te herhalen door er zelf gebruik 

van te maken, kun je zo deze taal beheersen. Wel moet het stap voor stap gebeuren. De meeste 

leermethodes denken te weinig aan de basisgrammatica waardoor het voor de meesten last te 

begrijpen is. 

Een buitenlandse taal betekent niet alleen dat de grammatica anders is, maar ook hoe je denkt en 

beredeneert. Vooral voor een Aziatische taal zoals Japans. Zoals je misschien weet, is Japan een erg 

geïsoleerd land en kijken dus erg anders naar het leven. Ze lijken erg op de Chinezen; het merendeel 

van de tekens die iets betekenen komen zelfs uit het Chinees of zijn bewerkt voor Japans gebruik. De 

twee extra schriften, - ook oorspronkelijk uit die lastige tekentjes gekomen maar dan makkelijker 

geschreven, - zijn bedoeld als een vervanging van het Chinese klankensysteem. Ook hebben de 

Japanners een hoop woorden uit het buitenland genomen doordat ze met de handel steeds meer in 

contact komen met de buitenlanders. Het gebruik van deze nieuwe Japanse schriften staat op de 

volgende bladzijde. 

Kortom, ik geef eerst een overzicht van de Japanse schriften. Één van deze schriften wordt onder 

andere gebruikt om grammatica mee te vormen, dus het is belangrijk om ze te zien of eventueel bij 

te houden. De andere is voor buitenlandse woorden en dus leuk als je er iemand zijn naam mee wilt 

maken. Daarna ga ik over tot grammaticale ontleden, maar daarvoor moeten wij eerst de Japanse 

partikels gaan leren. Je kunt deze vergelijken met voorzetsel, maar algemeen gezegd bestaat er dus 

voor elk deel van een zin een teken dat het dat deel aangeeft. Denk aan het onderwerp, het lijdend 

voorwerp, het meewerkend voorwerp. Het begin is trouwens heel erg lastig maar daar moeten wij 

doorheen bijten. Daarna houden wij ons bezig met tijden, en dus het vervoegen van bijvoeglijke 

naamwoorden en werkwoorden. Houd er rekening mee dat ik wel opdrachten ervoor zal maken, dus 

het is niet alsof je de taal zal begrijpen zonder iets zelf uit te voeren. Als laatst zal ik ook nog 

spreekoefeningen maken en organiseren, zodat je al weet hoe het voelt om Japans ook te kunnen 

spreken. Als je enige vertalingen nodig hebt, vraag maar raak. Zolang het maar niet beledigend is. 

http://japanese.talk4fun.net/


Hira Kata Hira Kata Hira Kata Hira Kata Hira Kata

-- あ ア い イ う ウ え エ お オ

K か カ き キ く ク け ケ こ コ

K" = G が ガ ぎ ギ ぐ グ げ ゲ ご ゴ

S さ サ し シ す ス せ セ そ ソ *si = shi

S" = Z ざ ザ じ ジ ず ズ ぜ ゼ ぞ ゾ *zi = ji

T た タ ち チ つ ツ て テ と ト *ti = chi *tu=tsu

T" = D だ ダ ぢ ヂ づ ヅ で デ ど ド (*di = ji) *du=(d)zu

N な ナ に ニ ぬ ヌ ね ネ の ノ

H は ハ ひ ヒ ふ フ へ ヘ ほ ホ *hu=fu

H" = B ば バ び ビ ぶ ブ べ ベ ぼ ボ

H˚ = P ぱ パ ぴ ピ ぷ プ ぺ ペ ぽ ポ

M ま マ み ミ む ム め メ も モ

Y や ヤ ゆ ユ よ ヨ

R ら ラ り リ る ル れ レ ろ ロ

W わ ワ ゐ ヰ ゑ ヱ を ヲ *wo = o

~N ん ン

Voorbeelden:

ステファン Stephan しんぶん 新聞 shimbun(Krant)

ありがとう arigatou(Bedankt) つづく 続く tsuzuku(Vervolgen)

バナナ banana(Banaan) しぬ 死ぬ shinu(Sterven)

キーボード kiiboodo(Toetsenbord) じんじゃ 神社 jinja(Tempel)

やっぱり yappari(...toch…) ち 血 chi(Bloed)

ベッド beddo(Bed)

Voor grammatica en alles wat geen kanji gebruikt. Eenmaal in aanraking met de buitenwereld  moesten ze toch hun

Kana zijn de twee alfabetten  in het Japans. Deze bevatten dus geen betekenis, maar zijn gebaseerd op klanken.

De Engelsen hebben een ezelsbruggetje bedacht om de uitspraak van de klinkers ongeveer na te doen:

F a ther's el i te attit u de g e ts  o ld. Alle tekens zijn dus gebaseerd op klanken, hieronder zie je welke combinaties

je kunt maken. De laatste N is een eindigende N en heeft dus geen klinker erna. Het spreekt voor zichzelf.

Kana Tabel

Maar waarom hebben de Japanners twee  alfabetten? Dat ging natuurlijk niet vanzelf. Japans is van oorsprong

uit de Chinese taal gekomen, maar ze wilden niet een gelijke systeem gebruiken(zij hebben geen alfabet!).

Bij het ontleden van woorden tot klanken hebben ze verschillende tekens versimpelt; dit is de hiragana(krullig). 

kinoko(Paddenstoel)キノコ *

De kana "wi" en "we" worden niet meer gebruikt.

*De N spreek je uit als M, wanneer deze voor een B, P of M staat.

taal aanpassen. Hiervoor kwam katakana(scherp), hoofdzakelijk voor buitenlandse woorden. Denk aan landen,

leenwoorden, etc. Er zijn uitzonderingen maar daar houden wij ons niet bezig mee.

I U E OA



Bij de voorbeelden zijn er sommige stukken rood onderstreept. Misschien heb je gemerkt dat deze vormen 

nog onbekend voor je zijn, o.a. de kleiner geschreven tekens. Er zijn namelijk vele vormen die verder 

dan de standaard 46 kana tekens. Wat dacht je van lange klinkers, korte klinkers, en samenvoegingen?

Hiervoor hebben wij nog 2 andere tabellen, voor samenvoegingen en voor buitenlandse combinaties.

Eerst wil ik nog even wat toelichten over ー en っenッ.

Het eerste teken is de verlengingsteken. Simpel gezegd, het verlengt de klinker ervoor. In het voorbeeld

キーボード(keyboard) verandert de ki naar kii , en de bo naar boo . In hiragana gevallen schijft men

soms de klinker kana erna. Bijv. まあまあ(Valt wel mee). Nog een uitzondering voordat we doorgaan: 

Een dubbele o wordt in de meeste gevallen ou: zie ありがとう. Een dubbele e wordt ei.

De kleine TSU staat voor een soort van korte stop, om nadruk te leggen op het volgend teken. Wij

schrijven hiervoor de medeklinker dubbel. Dit kan een betekenis erg veranderen:

きて(来て/kite:Komende) vergeleken met きって(切手/kitte:Postzegel). Let er goed op!

Hira Kata Hira Kata Hira Kata

K(ky~) きゃ キャ きゅ キュ きょ キョ

G(gy~) ぎゃ ギャ ぎゅ ギュ ぎょ ギョ

S(sh~) しゃ シャ しゅ シュ しょ ショ

Z(j~) じゃ ジャ じゅ ジュ じょ ジョ

T(ch~) ちゃ チャ ちゅ チュ ちょ チョ

N(ny~) にゃ ニャ にゅ ニュ にょ ニョ

H(hy~) ひゃ ヒャ ひゅ ヒュ ひょ ヒョ

B(by~) びゃ ビャ びゅ ビュ びょ ビョ

P(py~) ぴゃ ピャ ぴゅ ピュ ぴょ ピョ

M(my~) みゃ ミャ みゅ ミュ みょ ミョ

R(ry~) りゃ リャ りゅ リュ りょ リョ

＊ V(vy~) びゃ ヴャ びゅ ヴュ びょ ヴョ

＊ TE(th~) ぴゃ テャ ぴゅ テュ ぴょ テョ

＊ DE(dy~) デャ デュ デョ

＊ FU(fy~) みゃ フャ みゅ フュ みょ フョ

* Deze zijn alleen samenvoegingen voor buitenlandse woorden. Hieronder staan normale vervoegingen:

    In buitenlandse termen komen vaak spaties voor. Deze bestaan niet in het Japans en schrijven hier dus een ・.

A I U E O A I U E O

Y イェ J ジェ

W ウィ ウェ ウォ TS ツァ ツィ ツェ ツォ

V ヴァ ヴィ ヴゥ ヴェ ヴォ TH ティ トゥ

KW クァ クィ クェ クォ D ディ ドゥ

GW グァ グィ グェ グォ F ファ フィ フェ フォ

SH シェ

Probeer eens je eigen naam nu in katakana te schrijven! Mijn naam is bijvoorbeeld ステファン・ヨンケルス.

YA YU YO



Hoe maak je een zin? 

 

Nu je al een beetje kennis hebt gemaakt met de Japanse schriften gaan we verder met de 

grammatica. Let dus op dat je totaal geen vocabulaire hieruit opbouwt. Maar het is juist belangrijk 

dat deze methode niet is zoals de meeste boeken op internet. Die geven vaak een lijstje van 

begrippen die je wijsmaakt wat je op een bepaald moet zeggen. Maar wat als het net wat afwijkt? 

Neem bijvoorbeeld de zin “Mijn naam is Huppeldepup.” In het Japans wordt meestal het onderwerp 

weggelaten, dus zou er eigenlijk de vertaling van “Ben Huppeldepup” staan. Ook wordt er geen 

onderscheid gemaakt tussen toekomst en heden.  Om Japans goed te leren moet je het ook op zijn 

Japans leren. Goed, we gaan verder voordat ik mijn verhaal opnieuw vertel. 

De woordorde is vergelijkbaar met Latijn. Daar komt de persoonsvorm achteraan in de zin. In het 

Japans hebben ze een vast structuur van onderwerp->lijdend voorwerp->persoonsvorm. Bijzinnen 

staan altijd voor de hoofdzin. Wij nemen hier een duidelijke zin als voorbeeld: 

Mijn broer ging naar zijn vriendin nadat hij zijn jas aandeed. 

In de Japanse woordorde: 

Mijn broer zijn jas aandeed nadat, hij zijn vriendin naar ging.  

（私の兄貴はコートを 切ったの後で彼女に行きました） 

Het is een kwestie van wennen. Nu je een beetje weet hoe je aan het werk moet gaan, zullen we 

beginnen met de partikels waarmee je zinnen maakt. Hierboven heb ik ze even onderstreept.  Deze 5 

tekens zijn onderdeel van een enorme hoop tekens die allemaal een bepaald zinsdeel aangeeft. Ik zal 

deze zin als voorbeeld helemaal ontleden in Nederlandse termen, zodat je al een beetje doorhebt in 

welke richting we gaan denken. 

 私(わたし)   -  Watashi, een van de vele kanji die Ik betekent. 

の    -  Uitlegpartikel, hier bezit aangevend. 

兄貴（あにき）   - Aniki, de kanji voor (grote) broer. 

は    - Onderwerpspartikel, geeft aan waar de zin over gaat. 

コート    - Kooto(lees als: Coat), een Engels leenwoord voor jas. 

を    - Objectspartikel, geeft het lijdend voorwerp aan. 

切った(きった)  - Kitta, verleden tijd van kiru(te dragen). Dedearu-vorm.* 

の後(あと)で   - NO = Uitlegpartikel (Koppelt ato met de rest van de zin)** 

    - DE = Contextpartikel (geeft meewerkend voorwerp aan) 

    -  No ato de, vaste combinatie:  “Nadat ○○, ○○.”  

彼女（かのじょ）  - Kanojo, de kanji voor meisje/vriendinnetje. 

に    - Bepalingspartikel, geeft een tijd- of plaatsbepaling aan. 

行きました（いきました） - Ikimashita, verleden tijd van iku(te gaan). Desumasu-vorm.* 

* Deze vormen hebben te maken met formaliteit, waar wij later op terug zullen komen. 

**Er zijn meer betekenissen voor deze tekens, maar die zijn in deze zin niet van toepassing. 

Een letterlijke vertaling: “Nadat broer van mij een coat aan het dragen was, ging hij naar een meisje.” 

Natuurlijk leest een losse vertaling dus veel fijner. Vertalen haalt wel alle kunst uit de taal, helaas. 



Opmerkingen 
 

Dit was een hele luchtige les, omdat het de eerste les was voor alle 

leerlingen. Sommige mensen weten al meer dan anderen. Daar had ik zelf 

nog niet echt zo veel over nagedacht. Ze waren wel aandachtig aan het 

luisteren naar de les. Eerst een voorwoord en daarna een introductie in de 

taal. 

 

Het is moeilijk iets uit te leggen wanneer het al op papier staat. Je moet het 

op een of ander manier verwoorden zodat de anderen het beter begrijpen, 

maar dit lukt niet altijd. 

 

Ik heb ze laten spelen met de nieuwe alfabetten die moeten leren kennen. 

Het is lastig om ze in je kop te stampen, maar het moet toch gebeuren. 

Kleine foutjes hier en daar, maar het is ook vrij lastig om je naam om te 

zetten in het Japans. Omdat het met lettergrepen werkt, moet je jouw eigen 

naam op een andere manier uitspreken. Ze hebben alleen een stomme u en 

een stomme i, maar voor de rest veranderen japanners nooit van uitspraak. 

 

Omdat ik zelf niet van serieuze lessen houdt, gooi ik nog wel eens iets 

leuks aan het eind van de les. In deze eerste les zette ik een opening van 

een bepaalde animatie serie aan die iedereen wel leuk vond. 

 

Het was wel lastig om een les 2 keer te geven, daar moet ik zelf op letten. 

De dinsdagse les is minder uitgebreid dat de donderdagse, maar dit is mijn 

eigen schuld. Ik ben iemand die alles best laat voorbereid en dan realiseer 

ik dat ik geen tijd meer heb om iets erin te stoppen wat eigenlijk wel leuk 

was. 

 

Een normale introductie les, niets om op aan te merken. Behalve dat we na 

16:10 nog doorgingen. 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Gespreksonderwerp 

● Het werkwoord “te zijn” 

● Voorbeeldzinnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gespreksonderwerppartikels: は(wa) en が(ga) 

Een partikel is een signaal woord dat verwijst naar de woord(en) ervoor. Dit partikel HA(uitgesproken 

als “WA”!) duidt nadruk op een onderwerp aan. Een voorbeeld laat makkelijk zien hoe het werkt: 

 

ステファンは学生   

(Stephan ha gakusei) 

Stephan  Student.  Als zin zou je dus zeggen: Gesproken over Stephan, hij is student. 

 

マルコは兄貴 

(Marco ha aniki)    

Marco  Broer  Gesproken over Marco, hij is een broer. 

Nu is het Japans heel erg flauw en is het mogelijk om de verklaring weg te laten. Want hoe komt die 

is in de vertaling? De declaratie zullen wij hierna doornemen. Voor de mensen die al ooit Japans 

gehoord hebben, je zult het vaak wel gemerkt hebben aan het einde van een zin. Inderdaad, desu/da. 

Het echte onderwerppartikel nemen wij trouwens pas later door. Bij korte zinnen komt echter alleen 

nog HA voor.  HA => Wie/wat + gezegde. 

 

Verklaren: です(desu) of だ(da) 

ステファンです。Hier staat Stephan DESU. Letterlijk vertaald staat hier “is Stephan”, want het 

geeft aan dat iets is. Het komt overeen met onze koppelwerkwoord “te zijn”, dus zo gaan wij het ook 

vertalen. Als je het nog kan volgen, gaan we ze nu combineren en onze eerste zinnen maken. 

ステファンは学生です 。 

Stephan ha gakusei desu. Stephan is student.  

Vul je eigen naam in en je zegt perfect dat je een student bent, geen probleem! Om er nog even op in 

te gaan: naamwoord+DESU is in dit voorbeeld het naamwoordelijk deel van het gezegde. Je kunt ook 

duidelijk zien dat de woordvolgorde dus anders loopt zoals ik al had gezegd. 

 

De Japanse grammatica is echter ingedeeld in 2 delen: een formele wijze en een informele wijze. De 

informele vorm van DESU is DA. Het verschil tussen formeel en informeel spreekt voor zichzelf. 

Formeel spreek je tegen iedereen die een hogere status dan jij heeft, zoals leraren, ouderen, etc. 

Informeel spreek je vaak tegen je vrienden en klasgenoten. Eigenlijk moeten jullie formeel zijn 

tegenover mij, maar deze keer ben ik uitzondering! 

 

Let erop dat de Japanse taal geen lidwoorden en meervouden kent! Gakusei kan dus DE student, EEN 

student, studentEN of DE studentEN zijn. Alleen bij personen geven ze meervouden aan met –

tachi(vrl) of –ra(mnl). Dit maakt overigens de Japanse grammatica wel een stap simpeler: 

Werkwoorden worden niet vervoegd door persoon!  

 

私は眠いです。 

Watashi ha nemui desu. Lett. Ik is moe. 



Voornaamwoorden 

   

 

 

  

 

 

 

 

м 

 

Vervoegen van です en だ 

~desu    ~da   Tegenwoordige tijd/Toekomende tijd  

~deshita   ~datta   Verleden tijd  

~deha arimasen  ~jyanai   Tegenwoordige ontkenning 

~deha arimasen deshita ~jyanakatta  Verleden ontkenning 

 

Nu kunnen wij al in de 4 hoofdtijden verklarende zinnen maken. Dit is helaas niet alles, dus we 

komen later nog terug op werkwoordvervoegingen. Dit rijtje moet je wel leren als je Japans wilt 

gebruiken, ze komen nog wel vaak voor in voorbeeldzinnetjes! Maar goed, om even af te koelen kies 

ik nog even 3 makkelijke partikels waar je snel mee aan de gang kan gaan. 

MO(も), NO(の), en KA(か)  

Wij gaan hier even als een vogelvlucht hierdoor. MO is ook wel het inclusiepartikel genoemd. Hierbij 
wordt er dus iets toegevoegd. Het vervangt ha, maar houd dezelfde functies. Weer met een 
voorbeeld: 
Watashi ha gakusei desu. Anata mo gakusei desu.      
Ik ben student.   Jij bent ook student.   MO  => Wie/wat + gezegde + ook. 
 
NO is het bezitspartikel. Zoals andere partikels verwijst het naar de woord(en) ervoor en koppelt het 
aan de woorden erna.  
Stephan no hon  Watashi no kuruma 
“Het boek van Stephan” “De auto van mij” 
Stephans boek   Mijn auto   NO  => Bezittelijk (voornaamwoord). 
 
Het laatste partikel heeft weinig uitleg nodig. Zet deze KA achter een zin en je hebt hem vragend 
gemaakt. Dit is ook wel het vraagpartikel genoemd. Kijk bijvoorbeeld op de volgende bladzijde naar  

お元気ですか？ De Japanners hadden vroeger nog geen vraagteken maar die hebben ze geleend. 

Ik 

 

 

Watashi  * 

Boku/Ore  (mnl) 

Jij 

 

 

 

Anata  (formeel) 

Kimi  (mnl) 

Hij 

Zij 

 

 

 

Kanojo  

Kare   

Het 

 

 

 

 

Sore 

Wij 

 

 
Jullie 

 

 
Zij 

Zij 

 

 

Watashitachi 

 (mnl) 
Bokura  Orera 

Anatatachi  

Kimitachi  

Karera   

Kanojotachi  

*   Vrouwelijk gebruikt is het vaak Atashi. 

Ik/jij wordt vaak weggelaten. 



Voorbeeldzinnen 

Om onze Japanse uitspraak te oefenen noteer ik hier een aantal voorbeeld woordjes en 

zinnen. Het is niet noodzakelijk om deze woorden uit je hoofd te kennen, maar misschien is 

het wel leuk om een beetje op te scheppen dat je Japans kan spreken, nietwaar? 
Romaji          Kana             Nederlands 

Hai はい Ja 

Iie いいえ Nee 

Ohayou gozaimasu お早うございます Goedemorgen 

Konnichiwa こんにちわ Hallo/Goedemiddag 

Konbanwa こんばんは Goedenavond 

Oyasuminasai お休みなさい Welterusten 

Sayounara さようなら Vaarwel 

Mata ashita また明日 Tot morgen 

Jyaa (ne) じゃあ（ね） Later. 

O-genki desu ka? お元気ですか? Hoe gaat het? 

Genki desu. 元気です Het gaat. 

Arigatou ありがとう Dank je wel 

Douitashimashite どういたしまして Graag gedaan 

Hajimemashite 始めまして Aangenaam. 

Yoroshiku onegaishimasu よろしくお願いします Het is een plezier. 

Onegai(shimasu) お願い(します) Alsjeblieft (als vraag) 

Douzo どうぞ Alstublieft (als aanbod)  

Gomennasai ごめんなさい Sorry 

Shitsureishimasu 失礼します Excuseer mij 

Watashi  ha …  desu 私は … です Ik ben … 

… kara kimashita … から来ました Ik kom uit … 

Itadakimasu いただきます Smakelijk eten. 

Gochisousama deshita ご馳走様でした Het was heerlijk. 

Tadaima ただ今 Ik ben terug. 

Okaerinasai お帰りなさい Welkom terug. 

Gakusei 学生 Student 

Oranda オランダ Nederland 

Nihon/Nippon 日本 Japan 

Getsuyoubi 月曜日 Maandag 

Kayoubi 火曜日 Dinsdag 

Suiyoubi 水曜日 Woensdag 

Mokuyoubi 木曜日 Donderdag 

Kinyoubi 金曜日 Vrijdag 

Doyoubi 土曜日 Zaterdag 

Nichiyoubi 日曜日 Zondag 

Shuumatsu 週末 Weekend 

Sai 才 ～jaar oud 

Onna  (no ko) 女（の子） Vrouw (Meisje) 

Otoko(no ko) 男（の子） Man (Jongen) 

 



Opmerkingen 
 

Deze les zorgde nog voor wat verwarring. Ook was het irritant dat we lang 

voor een lokaal moesten zoeken, zodat we weer tot wat later moesten 

doorgaan voordat het uur gevolgd was.  

 

 

Het gespreksonderwerp is het meest irritante ding om uit te leggen omdat 

wij er niets mee doen in de Nederlandse taal. Je zou het in principe wel 

kunnen vergelijken met het “koppelwerkwoord” die erbij verbonden is. Die 

heb ik dus ook deze les doorgenomen. 

Wat maakt het gespreksonderwerp toch zo irritant? Dat komt omdat er ook 

een normaal onderwerp bestaat, en soms kunnen deze twee verschillend 

zijn, waardoor je andere tekens moet gebruiken. Hier gaat iedereen de fout 

in, behalve de Japanners, tenzij je het echt tot in de puntjes uitlegt. 

 

Voorbeeldzinnen vonden de leerlingen wel leuk om door te nemen en uit te 

spreken. Ik vroeg of ze misschien een gesprekje met elkaar konden voeren 

met behulp van deze zinnen. Het lukte wel degelijk. Gelukkig ligt de 

Nederlandse uitspraak verrassend genoeg dichtbij de Japanse uitspraak, 

behalve de “u” klank; die wordt uitgesproken als “oe”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Kanji: getallen 

● Partikels 

● Oefenzinnen 

● Werkwoorden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



一 一 
   1 

ichi 

二 二 
   2 

ni 

三 三 
   3 

san 

四 四 
   4 

shi / yon 

五 五 
   5 

go 

六 六 
   6 

roku 

七 七 
   7 

shichi / nana 

八 八 
   8 

hachi 

九 九 
   9 

kyuu 

十 十 
   10 

jyuu 

百 百 
   100 

hyaku 

千 千 
   1000 

sen 

万 万 
   10000 

man 
４．９７５０円 yon-man-kyuu-sen-nana-hyaku-go-jyuu  (yen) 

                                           (4x10000 + 9x1000 + 7x100 + 5x10) 

１３８．２５９８点  

                                           _____________________________________________________ (ten) 



Een vervolg op partikels 

Ha(“wa”) – Geeft nadruk op het gespreksonderwerp, deze partikel gaat vaak samen met 

het onderwerppartikel  Ga. Ter verduidelijking geef ik nog een voorbeeld om het verschil aan 

te tonen, met behulp van de vraag wie die student nu is: 

学生は誰？ Gakusei ha dare?  Het gesprek gaat over een student, niet wie. 

誰が学生？ Dare ga gakusei? Dus hier wordt ga gebruikt.  
Partikels verwijzen naar het woord ervoor. Gakusei ga dare?  zou ook gekund hebben, maar als 
je er eenmaal een HA na gakusei geplaatst kan worden, moet je de GA ook echt wegdoen.  
(Eigenlijk staat er dus Gakusei ha ga dare?) 

 

Wo(“o”) – Koppelt een werkwoord aan een lijdend voorwerp. Alleen bij 

koppelwerkwoorden wordt er geen WO gebruikt, maar HA/GA. In elk geval is de student wel 
lijdend voorwerp geweest, maar alleen bij toepassende werkwoorden gebruik je pas WO.  
Ashita, watashi ha benkyou wo suru.    Morgen ga ik mijn huiswerk doen. 

 Japans maakt geen onderscheid in tegenwoordige/toekomende tijd 
Voor gevorderden: HA neemt ook WO over wanneer het gespreksonderwerp een nadruk geeft 
op het gezegde. Benkyou ha wo shita. – Ik heb mijn huiswerk gedaan. 
 
 

Ni – Dit partikel geeft een tijds- of plaatsbepaling aan. Uitleggen gaat het gemakkelijkst met 

voorbeelden. NI gebruik je wel bij werkwoorden die een soortgelijke beweging uitvoeren! 
Watashi ha gakkou ni ikimasu.  Ik ga naar school. 
Rokuji ni gohan wo taberu.  Ik eet ontbijt om 6 uur. 
Veghel ni sundeiru   Ik woon in Veghel. 

 Om het gemakkelijk te houden: Vaak te vertalen als in, naar, bij. 

 Bij een tijdsbepaling waarbij een beweging begint, gebruik je ni. 
 
 

Ya en To zijn partikels van lijsten. TO geeft een opsomming van ALLE delen weer, terwijl YA 

slechts een groepje uit een geheel uitbeeldt. YA is los vertaald als onder andere. 
Watashi NO shumi HA booringu WO suru YA anime WO miru YA manga WO yomu koto desu. 
Mijn hobby’s zijn onder andere bowlen, anime kijken, en manga lezen. 

 NO: Vorige les uitgelegd, partikel van bezit. 

 HA: Gespreksonderwerp (Mijn hobby’s) 

 WO: “to do -> bowling” , “to watch -> anime”, “to read -> manga” 

 YA: Onbepaalde lijst, staat niet vast. 

 KOTO (desu) : Geeft gerundium aan; denk aan Het spelen van iets, Het lezen van... 

 

 



No #2 – Er zijn meerdere manieren hoe een partikel gebruikt wordt, helaas. NO geeft 

behalve een bezit ook een bijvoeglijke bepaling aan. Dit hoeft dus niet zo zeer met bezit te 

maken te hebben. Bij bijvoeglijke naamwoorden zullen wij nog meer moeite hebben, daar 

heeft Japans weer andere regels voor. 

1. Noun-with-noun: NO      Nihon NO bunka  (De cultuur van Japan) 
2. I-Adj.-with-noun: --          Kuroi heya  (De zwarte kamer) 
3. Na-Adj.-with-noun: NA   Kirei na onna (De prachtige vrouw) 

 

To #2 – Natuurlijk liggen deze betekenissen niet zo ver van elkaar af. Hier is een leuk 

voorbeeld waarbij gepuzzeld kan worden: 
Watashi to Akari-chan ha baito ni ikimashita . (Beide ik en Akari zijn hier deel v/h onderwerp) 
Ik en Akari gingen naar werk. 
Watashi ha Akari-chan to baito ni ikimashita.  (Ik ben het onderwerp, Akari is hier mw. vwp) 
Ik ging met Akari naar werk. 
Los vertaald kun je het dus ook lezen als “met”, in plaats van “en”. Dit hangt dus af van situatie. 
 
 

De – Een teken dat een meewerkend voorwerp aanduidt. Losse vertalingen blijken goed te 

werken, dus deze is los vertaald als “Door middel van”. Als je zelf met deze partikels gaat 
puzzelen merk je dat deze toch erg afwijkt van de TO hierboven. 
Hikouki de Nihon ni ikimashita. D.m.v. een vliegtuig ben ik naar Japan gegaan. 
Guu de katta.    D.m.v. vuist heb ik gewonnen. (steen/papier/schaar) 
Kuruma ha kane de haratta.  Ik heb deze auto gekocht d.m.v. geld. 
 
DE geeft echter ook een plaatsbepaling aan, maar GEEN beweging. Dus als je een plaats 
noteert maar geen sprake is van beweging, gebruik je DE. Dit geeft nog wel eens verwarring: 
Jyuuichiji kouen de aimashou!    Laten wij ontmoeten in het park om 11 uur! 
Hier is geen sprake van beweging, al zou je het kunnen verwachten. Het gaat om het 
ontmoeten in het park, niet dat je er een keer naartoe moet gaan. Goed opletten dus! 
 
 

Kara -  Een partikel die aangeeft dat het ergens uit komt. Los vertaald als van/uit, een 

simpele maar toch vaak gebruikte teken. 
Oranda kara kimashita   Ik kom uit Nederland 
Watashi kara no tegami  Een brief van mij uit (gestuurd). 
 
 
Oefenzinnen 
Mijn naam is… 
 

Watashi _______namae________[                                                              ] _________. 
 
Het duurt 5 minuten met(d.m.v.) de auto. 

 
Kuruma_______gofun_______kakaru. 



Ik ga terug naar huis. 

Watashi _______ ie _______ kaerimasu. 

Vandaag valt er ook sneeuw (lastig!) 

Kyou _______ ______yuki _______furu.  

Ik heb zin om met David een spel te spelen. 

Watashi_______David______geemu_______yaritai desu. 

Om 5 uur is er een afspraak met mijn leraar. (lastig!) 

 Goji______sensei______________yotei_______arimasu 

 

Werkwoordsverbuigingen 

We nemen nog even de vier formele en informele vormen door van DESU. 
Desu   | Da  IS    Heden en toekomst 
Deshita   | Datta  WAS    Verleden 
Dewa arimasen  | Jyanai  IS NIET   Negatief heden/toekomst 
Dewa arimasen deshita | Jyanakatta WAS NIET  Negatief verleden 
 
Dit ziet er nog wel smal uit, maar nu komt het echte werk: normale werkwoordsverbuigingen. Er zijn 
3 soorten vormen werkwoorden. Ichidan, Godan, en onregelmatige werkwoorden. Gelukkig zijn er 
maar ongeveer 3 onregelmatige werkwoorden in de lijst, dus dat scheelt een hoop uitzonderingen. 
Die andere 2 rijtjes vergen iets meer aandacht.  Formeel is simpelweg met RU  MASU vervoegen, 
maar hoe je ze standaard verbuigt loopt net iets anders: 
 

Ichidan: Tabe - ru (to eat) 

VORMEN STAMMEN O.A.GEBRUIKT VOOR 

Base 1  Tabe Neg. vervoeging(+nai) 

Base 2 Tabe Verlanging(+tai) 

Base 3 Taberu Infinitief 
Base 4 Tabere Bevel/Kunnen(ru/nai) 

Base 5 Tabeyou Voorstel: Laten wij… 

Base te Tabete Gebiedende wijs 

Base ta Tabeta Verleden tijd 
*Informele schrijfwijze is bekend als de woordenboekvorm, dus die houden wij aan. 

*Ichidan zijn werkwoorden die eindigen op IRU of ERU 
Ichidan:  -, -, ru, re, you, te, ta 

 
 

Formal: BASE 2-masu/mashita/masen/masen deshita 
Informal: BASE 3 <-> BASE TA <-> BASE1-nai <-> BASE1-nakatta 



 

Godan: Ganbar - u (to do ones best) 

VORMEN STAMMEN O.A.GEBRUIKT VOOR 

Base 1  Ganbara Neg. vervoeging(+nai) 

Base 2 Ganbari Verlangen(+tai) 

Base 3 Ganbaru Infinitief 

Base 4 Ganbare Bevel/Kunnen(ru/nai) 

Base 5 Ganbarou Voorstel: Laten wij… 

Base te Ganbatte Gebiedende wijs 

Base ta Ganbatta Verleden tijd 
*Godan zijn ALLE andere werkwoorden, behalve  onregelmatige werkwoorden. 

Godan: (-mu): -a, -i, -u, -e, -ou, -nde, -nda (bumunu) 
               (-u)   :-wa, -i, -u, -e, -ou, -tte, -tta (utsuru) 

                (-ku): -a, -i, -u, -e, -ou, -ite, -ita (ku) (gu=d) 
               (-su):  -a, shi, -u, -e, ou, shite, shita 

 

Onregelmatig: Suru (to do) 

VORMEN STAMMEN O.A.GEBRUIKT VOOR 

Base 1  Shi Neg. vervoeging(+nai) 

Base 2 Shi Verlangen(+tai) 

Base 3 Suru Infinitief 

Base 4 Sure Bevel/Kunnen(ru/nai) 

Base 5 Shiyou Voorstel: Laten wij… 

Base te Shite Gebiedende wijs 
Base ta Shita Verleden tijd 

 
 

Onregelmatig: Kuru / Iku (to come / to go) 

VORMEN STAMMEN O.A.GEBRUIKT VOOR 

Base 1  Ko   |   Ika Neg. vervoeging(+nai) 

Base 2 Ki   |   Iki Verlangen(+tai) 

Base 3 Kuru  |    Iku  Infinitief 

Base 4 Kure  |    Ike Bevel/Kunnen(ru/nai) 

Base 5 Koyou |    Ikou Voorstel: Laten wij… 

Base te Kite   |   Itte Gebiedende wijs 

Base ta Kita   |   Itta Verleden tijd 
 



Opmerkingen 
 

Vanaf hier begon ik met iets meer inhoudelijke lessen, en ook variatie. 

Variatie klinkt raar als je het maar over één taal hebt, maar het is degelijk 

mogelijk. Ik begon met de Kanji, de tekens die een betekenis met zich 

meedragen.  

 

In deze les ging het over de getallen en hoe je deze moest uitspreken. De 

Japanners hebben namelijk een ander telsysteem. In plaats van te splitsen 

per duizendtallen, splitsen ze per tienduizendtallen. Helaas kwam dit niet 

duidelijk genoeg naar voren,  

waardoor het fout ging in de toets later. 

 

Partikels vond ik leuk om uit te leggen. Overal een klein voorbeeldje bij 

zodat iedereen de aandacht erbij hield. Daarnaast had ik oefenzinnen 

geschreven met de partikels weggelaten om te kijken of ze het echt 

doorhadden, en het ging nog vrij goed. Misschien had ik zelf iets te 

moeilijke zinnen gemaakt.  

 

Ik heb wel in de gaten dat er minder geleerd werd omdat we in drukke 

tijden zaten.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Kanji: dagen 

● Partikels #2 

● Signaalwoorden 

● Titels 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



月 月 
   maan 

tsuki - getsu 

火 火 
   vuur 

hi - ka 

水 水 
   water 

mizu - sui 

木 木 
   hout 

ki - moku 

金 金 
   goud 

kane - kin 

土 土 
   aarde 

tsuchi - do 

日 日 
   dag 

hi – nichi * 

本 本 
   boek 

moto - hon 

女 女 
   vrouw 

onna – jo 

男 男 
   man 

otoko - dan 

人 人 
   mens 

hito - nin 

好 好 
   

Leuk vinden 
suku - kou 

愛 愛 
   

Houden van 
ai 

Er zijn meestal 2 verschillende spreekwijzen bij elke kanji die je tegen komt. Dit is erg 

vervelend dus we houden een simpele regel aan: Kun’yomi(Japanse lezing) is geschreven in 

zwart en wordt op zichzelf zo uitgesproken, On’yomi(Sino-Chinees) in het rood en werkt in 

combinaties. Vaak is er meer dan 2 spreekwijzen, maar die noteer ik niet vanwege tijd. 

一月(ichigatsu)  – Januari, etc.   月曜日（getsuyoubi） - Maandag 



Nog meer partikels en signaalwoorden 

He(“e”) – Deze was ik nog even vergeten op te schrijven, want deze heeft ook betrekking 

tot een afstand. Het verschil met NI is dat deze een eindbestemming aangeeft i.p.v. een 

startende beweging, moge het abstract of fysiek zijn. 

NHK he youkoso!    Welkom bij de NHK! 

Maneejya he, …    Aan de manager, … (briefopening) 

 

Ka #2 – Los vertaald als OF wanneer deze tussen twee delen in de zin staat. Als je dus wordt 

gevraagd om een keuze te maken tussen bepaalde dingen heb je nu dus 2 opties. (Ya zorgt niet 

voor een keuze). 

Ayumi to watashi, docchi ga suki desu ka?  Wie vind je leuk, Ayumi of ik? 

Yama de aruku ka, puuru de oyogu ka erande ne!  Kies of je wilt zwemmen of klimmen! 

Tamago ya negi, zenbu tabetai na~    Eieren, uien…ik wil alles wel eten~ 

 

Demo – Een partikel die precies hetzelfde wordt gebruikt als in het Nederlands, zelfs op 

dezelfde positie. Niet denken als een samenvoeging van De + mo! Vertaald als maar, en ook 

zelfs, afhangend van situatie. Het woord ~Kedo of ~Ga gebruik je na werkwoorden: 

Isha jyanai, sensei demo nai!  Ik ben geen dokter, en zelfs geen leraar! 

Noumisan ha Roshiago demo wakaru.  Noumi begrijpt zelfs Russisch. 

Tabetai kedo, onaka ga ippai.  Ik wil graag eten, maar mijn buik is vol. 

Sou desu ga, dare nimo iccha dame! Dat klopt, maar zeg het tegen niemand! 

~Ne – Hier hebben we nog meer eindigende partikels. ~ne geeft een confirmatie aan, 

vertaald als “toch?” of “nietwaar?”. Het spreekt voor zichzelf.  

Ashita gakkou ga oyasumi desu ne? Morgen is de school toch vrij(hebben we vrij)? 

 

~Naa – Een impressie. Als je bijvoorbeeld iets wilt hebben, of je vindt iets hartstikke 

geweldig, dan geef je dat aan met ~naa. Niet echt los te vertalen. Misschien als (…). 

Aisu wo tabetai naa   Ik wil graag ijs eten… 

 

~Yo – Deze hoor je wel vaker. Het is een versterking van wat je zegt. Je geeft nadruk op je zin. 

Komt soms dus niet al te vriendelijk over. Samen met desu wordt het nog wel eens desho. 

De vrouwelijke versie van YO is WA(nu wel als wa geschreven). 

Asa ga kirai desu yo!   Ik haat de ochtend (zo erg!). 

Ano sukaato, kirei desu wa.  Die rok, is (erg) prachtig. 



 

~Kana – Bij onduidelijkheid wordt de vraag meestal afgerond met kana. De ka blijft dus hier 

met zijn originele functie maar met een extra NA. De vrouwelijke versie van kana is kashira. 

Yuki ga furu kana. Soretomo ame kashira. Het gaat misschien sneeuwen. Of is het regen. 

 

Titels 

-San – De standaard titel achter een naam als je beleefd praat. Dit betekent ongeveer 

“Mevrouw” of “Meneer”, maar kan ook bij jeugd gebruikt worden, maar dan gaat het alleen 

om formaliteit. San kan ook voor andere soorten personen voorkomen. Yamadasan, Okadasan, 

Okyakusan(customer), Meidosan(maid), etc. 

-Sensei – Ik verwacht niet dat jullie mij gaan noemen met deze titel, maar dit zeg je als je 

tegen leraren of geleerden van een bepaalde studie praat. Dokters kun je bijvoorbeeld ook 

aanspreken met sensei. Maar jullie hoeven mij niet aan te spreken met een titel, zonder enige 

titel geef je namelijk informaliteit  vriendschap weer in dit geval! 

Stephansensei, Baxsensei, etc. 

-Kun en -Chan – Informele vormen om jongens of meisjes respectievelijk aan te spreken. 

Meestal gaat het in dit geval om jonge jongens/meisjes, maar dat hangt eerder van je eigen 

personaliteit.  

Kouta-kun, Akane-chan, etc. 

-Senpai en -Kouhai – Ongebruikelijk voor Nederlanders, maar dit zijn titels voor 

andere mensen die een niveau/meerdere niveaus boven of onder jou staat, maar wel van 

dezelfde groep. Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen brugklassers en 

eindexamenleerlingen. Beide zijn leerlingen, dus brugklassers zeggen senpai tegen de oudere 

leerlingen, en omgekeerd zeggen examenleerlingen kouhai tegen de brugklassers. Komt ook 

vaak voor bij clubactiviteiten, maar die hebben wij niet op school in Nederland. 

-Sama – Een titel van waarde, sama wordt gebruikt wanneer iemand superieur is. Denk aan 

prinsen, prinsessen, koningen en koninginnen. Maar kan ook gebruikt worden om totale 

formaliteit aan te geven. 

Ojou-sama(prinses), Oji-sama(prins), Okyaku-sama(klantmeer beleefd) 

Als het opvalt dat er constant een O voor het zelfstandig naamwoord staat, dan heb je dat 

goed gemerkt. Dit is namelijk ook een vorm van formaliteit met zelfst. naamwoorden. 

 

 



Opmerkingen 
 

De lastige lessen blijven doorgaan, deze les was in het midden van een 

toetsweek. Daarom bleef deze les mager qua inhoud. 

 

De dagen van de week zijn ingedeeld in elementen, en de kanji voor deze 

elementen heb ik voor deze les opgegeven. Ik heb ze ruimte gegeven om ze 

even een paar keer over te schrijven, en ik liet ze de schrijfvolgorde zien, 

omdat deze belangrijk is in de Japanse taal. Japanners zullen dat namelijk 

snel aanduiden. 

 

Meer partikels omdat er meer van 200 van die dingen zijn, maar we nemen 

alleen de basispartikels door. Niet echt veel om op aan te merken hier. 

Uitleg staat in de les zelf.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Kanji: lichaam 

● Verbindwoorden 

● Bijv. naamwoorden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



目 目 
   oog 

me - sakan 

耳 耳 
   oor 

mimi - gami 

口 口 
   mond 

kuchi 

指 指 
   vinger 

yubi - sashi 

手 手 
   hand 

te - zu 

足 足 
   voet 

ashi - asu 

冬 冬 
   winter 

fuyu 

春 春 
   lente 

haru 

夏 夏 
   zomer 

natsu 

秋 秋 
   herfst 

aki 

犬 犬 
   hond 

inu - ta 

猫 猫 
   

kat 
neko 

兎 兎 
   

konijn 
usagi 

 

Weer een lijstje van vaste woorden die je moet leren lezen als je fatsoenlijk Japans wilt gaan 

leren. Je ziet dat het niveau al enorm stijgt. Toch krijgen kleuters het voor elkaar om dit in hun 

kleine hoofdjes te stoppen. Het blijft een mysterie. 



Verbindwoorden 

Blijkbaar is het wel fijn als er een klein lijstje van woorden is zodat je op z’n minst wat zinnen 

kan uitspreken. Het is wel lastig kiezen, vind ik zelf. Het hangt sterk af waarover je wilt gaan 

praten, etc. Daarom kies ik deze keer voor verbindwoorden, kastwoorden en zulke woorden. 
Romaji         Kanji              Nederlands 

Donata ; dare どなた ／ だれ Wie? 

Dochira ; dore どちら ／ どれ Welke? 

Nan(i) 何 Wat? 

Doko どこ Waar? 

Itsu いつ Wanneer? 

Naze ; doushite 何故 ／ どうして Waarom? 

Dou (yatte) どう（やって） Hoe? 

Kore ; sore ; are これ／それ／あれ Dit, dat (normaal, dichtbij, ver) 

Koko ; soko ; asoko ここ／そこ／あそこ Deze, die (idem) 

Ue 上 Boven 

Shita 下 Beneden 

Hidari 左 Links 

Migi 右 Rechts 

Eto ; ano えと／あの Uhm… 

Moshi moshi もしもし Groeten op de telefoon 

Ani   (-ki  ) ; Onii (-san) 兄貴 ／ お兄さん Oudere broer  (eigen, ander) 

Otouto (-san) 弟さん Jongere broer (eigen, ander) 

Ane (-ki ) ; Onee (-san) 姉貴 ／ お姉さん Oudere zus (eigen, ander) 

Imouto (-san) 妹さん Jongere zus (eigen, ander) 

Kyoudai ; Shimai 兄弟  ／ 姉妹 “broers” “zussen” 

Haha ; Okaa-san 母 ／ お母さん Moeder (eigen, ander) 

Chichi ; Otou-san 父 ／ お父さん Vader (eigen, ander) 

Otomodachi お友達 Vriend 

Ii いい Goed 

Mazui まずい Slecht 

… ga suki desu. ｘが好きです Ik vind … leuk 

… wo aishiteru. ｘを愛してる Ik houd van … 

… ga kirai desu. ｘが嫌いです Ik haat … 

Kyou 今日 Vandaag 

Ashita 明日 Morgen 

Asatte 明後日 Overmorgen 

Asa 朝 Ochtend 

Gogo 午後 Middag 

Yuugata 夕方 Avond 

Yoru 夜 Nacht 

Higashi 東 Oost 

Nishi 西 West 

Kita 北 Noord  

Minami 南 Zuid 

 



Bijvoeglijk naamwoord 

NO partikel (Noun to noun) 
Natuurlijk zijn er ook regels voor bijvoeglijk naamwoorden. Wij kennen al één van de drie 

regels die gelukkig ook vaak voorkomen in de Japanse taal. Vormen van bezit en om 

zelfstandige naamwoorden bij elkaar te voegen worden aangegeven met het partikel NO.  

Kuruma no iro       De kleur van de auto 

Onna no hito      Vrouw (vrouwelijk mens) 

 

I-vorm bijvoeglijk naamwoorden 
Deze bijvoeglijke naamwoorden zijn vaak abstract en ze eindigen (logisch genoeg) op een i. 

Deze hoeven ook niet eens voor een zelfstandig naamwoord te staan, en wat nog veel 

belangrijker is: Als de zin vervoegd wordt is het niet de DESU die verandert, maar het 

bijvoeglijk naamwoord zelf! Je mag ook de DESU weglaten omdat de context duidelijk is. Maar 

je mag geen DA i.p.v. DESU gebruiken. Gelukkig kennen we de uitgangen al een beetje, 

namelijk de informele uitgangen van DESU: 

Tanoshii desu.      Het is leuk. 

Tanoshikunai desu.     Het is niet leuk. 

Tanoshikatta desu.     Het was leuk. 

Tanoshikunakatta desu.    Het was niet leuk. 

Als het voor een zelfstandig naamwoord voor staat, zit er geen partikel tussen. 

Mabushii hikari wo mita.    Ik zag een stralend licht. 

Kuroi kage ha mae no neemu deshita   “DarkShadow” was mijn vorige naam. 

Het kan ook als een bijwoord gebruikt worden, maar dan vervang je de laatste I met KU. 

Yasashiku hohoenda.     Hij lachte aardig. 

Er is nog een belangrijke uitzondering die verandert als je het vervoegt, namelijk “goed”. 

Normaal is het “ii”, maar in andere vormen wordt het vervoegd als “yoi”. Dus geen iikunai! 

 

NA-vorm bijvoeglijk naamwoorden  

Hier heb je wel een partikel voor nodig, namelijk NA. In deze groep horen alle andere 

bijvoeglijke naamwoorden die niet eindigen op een i. Één enkele uitzondering is wanneer het 

eindigt op EI. Deze woorden kun je niet vervoegen dus er moet een DESU in staan als je iets 

beschrijft. Er zijn ook veel woorden die uit nature NA bij zich hebben, dus die moet je helaas 

wel leren kennen. 

Shizuka na heya deshita.    Het was een stille kamer. 

Kirei na onna no ko to deeto wo suru.   Ik ga op stap met een prachtig meisje.  

Kirai na tabemono arimasu ka?   Heb jij eten die jij niet lekker vindt? 

Je kunt ze gebruiken als een bijwoord wanneer je het partikel NA vervangt met NI. 

Shizuka ni shinasai!     Wees stil!   



Opmerkingen 
 

Kanji over het lichaam bleken nog iets te moeilijk te zijn, al heb ik zelf de 

gemakkelijkste gepakt. Verder heb ik een lijstje van verbindwoorden 

gemaakt, die nogal goed zijn uitgewerkt en er zitten ook weer 

voorbeeldzinnetjes in omdat iemand dat had aangevraagd. 

 

Deze les viel uit voor de donderdagse les, wat een zonde was omdat ik zelf 

niet op school was. Daarom kregen ze deze stof gratis mee voor de toets die 

de week daarop volgde. 

 

In het algemeen kwam ik er wel achter dan de leerlingen uit VWO 4 beter 

aan het opletten zijn dan VWO 6 en HAVO 5. Misschien ligt het aan de 

vrije tijd en de interesse hierin.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Te behalen punten 

 bij 50 minuten: 

 xx / 38 * 100% 

 (sla 10 over) 

● Te behalen punten 

bij 100 minuten: 

xx / 42  * 100% 
 

Puntentelling: 
1) 1p 

2) 3p 

3) 2p 

4) 4p 

5) 1p 

6) 3p 

7)   3p  

8) 4p 

9) 5p 

10) 4p 

11) 12p

  



ジャパノロジック 日本語 文法と漢字  点数『  』 小テスト（１）

   

（    ）教（  ）年（  ）組  名前（       ） 

 

◇1  どれの字がカタカナの「N」ですか？  Welk teken is de Katakana N? 

     ○      ○     ○      ○ 

□ン□ソ□ノ□ツ  
◇2  ４と同じように７も別の発音があります。「SHI」 は悪い意味をもっているから，

今のときみんなは 「NANA」を言える。書き方はまだ覚えますか？ 

Schrijf alle versies van ⑦ op! Romaji is gegeven: shichi. 

 

Hiragana    Katakana    Kanji 

 

 

◇3  にほん。。。書き方は何でしたっけ。たしか「にち」と「ほん」の漢字でした！ 

Ik vergat hoe je Japan ook alweer schreef in het Japans! Ik kan me alleen herinneren 

dat het bestond uit de kanji van DAG en BOEK. Een extra hint als je de kana van de 

vraag kan lezen! Teken hieronder je antwoord. 

 

 

◇4   うお。何，この借金！？もうちょっとで発音できないんだ！えと。。。 

５６３．４２８９円 Kun je dit in romaji schrijven!? (of kanji) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  



◇5  昨日は可愛い女の子を見たよ。しかし名前は知らないんだ。。。あの子の友達と

話して，情報が手に入れた！でも呼び捨てはちょっと。。。 

 

Welk yobikata(titel) gebruik je normaal bij meisjes? _______________ 

◇6   彼女がどこに住んでいるか知っていますか？ 

Kanojo ga doko ni sundeiru ka shitteimasuka? 

Kanojo = “Zij” 

Doko = “Waar” 

Sumu = “Leven”(sundeiru: actief  leven) 

Shiru = “Weten”(shitteimasu:  actief  weten) 

 

Vertaling: __________________________________________________ 

 

◇7   生きてる限りあなたのやさしさを忘れない。 

Ikiteru kagiri anata no yasashisa wo wasurenai. 

Ikiru = “Leven”   

Kagiri = “Zolang (ik)” 

Anata =  ___________ 

Yasashisa= “Aardigheid” 

Wasureru= “Vergeten” (wasurenai = negatief (hier: zal niet..))  

 

Vertaling: __________________________________________________ 

◇8   Het verschil tussen bijvoeglijk gebruik of naamwoordelijk. 

De film is leuk.    Het is een leuke film. 

Eiga ha tanoshii desu.     Tanoshii eiga da.    (dus niet desu) 

VT: Eiga ha _____________ desu.  Tanoshii eiga datta. 

NEG : Eiga ha _________________  Tanoshii eiga ______________________ 

VT+  Eiga ha tanoshikunakatta desu.  Tanoshii eiga ______________________ 

NEG  



◇9   Vraag die je punt omhoog haalt: 

        Wat voor partikel                 Uitspraak           

HA : _________________________________________________________________ 

GA : _________________________________________________________________ 

WO : _________________________________________________________________ 

 

◇10   Schrijf de hiragana woorden in romaji, de katakana woorden als vertaling! 

スーパー      ______________________  サッカー  ________________ 

へいか      ______________________  しんねん ________________ 

ひいらぎ      ______________________  しょうじょ ________________ 

きょう      ______________________  キーボード ________________  

ハンバーガー    ______________________  かった ________________ 

まあまあ        ______________________   きゅうり ________________ 

ニュージーランド ______________________  

◇11    Kies eenmalig uit: NI  KARA  KA  NO  HA  TO  YA  WO  DE  GA  MO  HE 

Het duurt een uur met de trein. 

電車○一時間○掛かる 

Densha_______ichijikan_______kakaru.  

Zij zijn naar school gegaan 

彼ら○学校○いきました。 

Karera _______ gakkou _______ ikimashita. 

Honden of katten, welke vind je leuker? 

犬○猫，どっち○好きです○？ 

Inu______neko, docchi _______suki desu________?  

Vanuit mij ook: Welkom in Nederland! 

「私○○，オランダ○ようこそ！」 

“Watashi ________  _______, Oranda______youkoso!” 

Ik heb gespeeld met een vriend uit mijn klas. 

クラス○お友達○遊んでた。 

Kurasu________otomodachi_________asondeta. 

 



ジャパノロジック 日本語 文法と漢字  点数『１００』 小テスト（１）

   

（VWO ）教（ ６ ）年（ C ）組  名前（ステファン・ヨンケルス） 

 

◇1p  どれの字がカタカナの「N」ですか？  Welk teken is de Katakana N? 

     ●      ○     ○      ○ 

□ン□ソ□ノ□ツ x/42*100% 

◇3p  ４と同じように７も別の発音があります。「SHI」 は悪い意味をもっているから，

今のときみんなは 「NANA」を言える。書き方はまだ覚えますか？ 

Schrijf alle versies van ⑦ op! Romaji is gegeven: shichi. 

 

Hiragana    Katakana    Kanji 

しち             シチ     七 

 

◇2p  にほん。。。書き方は何でしたっけ。たしか「にち」と「ほん」の漢字でした！ 

Ik vergat hoe je Japan ook alweer schreef in het Japans! Ik kan me alleen herinneren 

dat het bestond uit de kanji van DAG en BOEK. Een extra hint als je de kana van de 

vraag kan lezen! Teken hieronder je antwoord. 

日本 

 

◇4p   うお。何，この借金！？もうちょっとで発音できないんだ！えと。。。 

５６３．４２８９円 Kun je dit in romaji schrijven!? 

 

_gohyaku rokujyuusanman yonsennihyaku hachijyuukyuu_________ 

_____________________________________________________________________  



◇1p  昨日は可愛い女の子を見たよ。しかし名前は知らないんだ。。。あの子の友達と

話して，情報が手に入れた！でも呼び捨てはちょっと。。。 

 

Welk yobikata(titel) gebruik je normaal bij meisjes? ____-chan______ 

◇3p   彼女がどこに住んでいるか知っていますか？ 

Kanojo ga doko ni sundeiru ka shitteimasuka? 

Kanojo = “Zij” 

Doko = “Waar” 

Sumu = “Leven”(sundeiru: actief  leven) 

Shiru = “Weten”(shitteimasu:  actief  weten) 

 

Vertaling: Weet jij waar zij woont?  

 

◇3p   生きてる限りあなたのやさしさを忘れない。 

Ikiteru kagiri anata no yasashisa wo wasurenai. 

Ikiru = “Leven”   

Kagiri = “Zolang (ik)” 

Anata =  ___________ 

Yasashisa= “Aardigheid” 

Wasureru= “Vergeten” (wasurenai = negatief (hier: zal niet..))  

 

Vertaling: Zolang ik leef zal ik je aardigheid niet vergeten. 

◇4p   Het verschil tussen bijvoeglijk gebruik of naamwoordelijk. 

De film is leuk.    Het is een leuke film. 

Eiga ha tanoshii desu.     Tanoshii eiga da.    (dus niet desu) 

VT: Eiga ha tanoshikatta  desu.   Tanoshii eiga datta. 

NEG : Eiga ha tanoshikunai desu.   Tanoshii eiga jyanai 

VT+  Eiga ha tanoshikunakatta desu.  Tanoshii eiga jyanakatta 

NEG  



◇5p   Vraag die je punt omhoog haalt: 

        Wat voor partikel                 Uitspraak           

HA : _____Gespreksonderwerp___________________WA_________________ 

GA : _________Onderwerp_______________________GA______________ 

WO : _____Object_______________________________O____________ 

 

◇4p   Schrijf de hiragana woorden in romaji, de katakana woorden als vertaling! 

スーパー      __Super_____________  サッカー  ___Soccer_______ 

へいか      ___Heika_____________  しんねん __Shinnen_______ 

ひいらぎ      __Hiiragi____________  しょうじょ ____shoujo____ 

きょう      ___Kyou____________  キーボード __keyboard___  

ハンバーガー    _____Hamburger_______  かった _____katta_ 

まあまあ        ____Maamaa_________   きゅうり ___kyuuri_ 

ニュージーランド ______New Zealand______  

◇12    Kies eenmalig uit: NI  KARA  KA  NO  HA  TO  YA  WO  DE  GA  MO  HE 

Het duurt een uur met de trein. 

電車○一時間○掛かる 

Densha____de___ichijikan__wo_____kakaru.  

Zij zijn naar school gegaan 

彼ら○学校○いきました。 

Karera ____ha___ gakkou ___ni___ ikimashita. 

Honden of katten, welke vind je leuker? 

犬○猫，どっち○好きです○？ 

Inu__ya____neko, docchi ___ga____suki desu_____ka___?  

Vanuit mij ook: Welkom in Nederland! 

「私○○，オランダ○ようこそ！」 

“Watashi ____kara____  ____mo___, Oranda__he____youkoso!” 

Ik heb gespeeld met een vriend uit mijn klas. 

クラス○お友達○遊んでた。 

Kurasu____no____otomodachi_____to____asondeta. 



Opmerkingen 
 

 

Het was een open boek toets, dus de leerlingen konden alles opzoeken. Dat geldt echter 

alleen wanneer je wel die uitwerkingen hebt. Ik verschafte alleen extra lesblaadjes aan 

diegenen die niet een keer bij de les waren geweest. Eigenlijk was dit niet mijn 

verantwoordelijkheid; mijn lessen kun je gewoon downloaden op het internet. 

 

Oorspronkelijk was het een normale toets zonder boek, maar dit zou verschrikkelijk 

slecht aflopen dus heb ik toch maar de blaadjes toegestaan. 

 

Bij het maken van de toets gaf ik eerst een overzicht van de punten indeling. Na een half 

uurtje tijd gaf ik extra tips omdat ik realiseerde dat ik de toets iets te lang en te moeilijk 

had gemaakt. Bij de eerste ging het puur om de schrijfwijze. Er zit namelijk maar 1 

verschil tussen ン en ソ.  

 

Vraag 4 zorgde voor veel kleine foutjes, maar ik gaf eigenlijk al te veel naar mijn 

mening. Ze moesten iets beter letten op het voorbeeld op mijn lesblaadje en toepassen 

op deze vraag.  

 

Vraag 6 en 7 gingen erg in op het grammaticale gebruik van de partikels van de zinnen, 

want de woorden heb ik al vertaald. Misschien was het iets te simpel omdat je het ook 

uit de context kon halen. 

 

Vraag 10 mochten ze overslaan van mij; kana opzoeken bleek moeilijk werk van kana 

naar romaji. Daarom heb ik deze punten weggehaald bij de telling als je deze toets zou 

maken in 50 minuten. Als 100 minuten test telt hij wel nog steeds. 

 

Vraag 9 was eigenlijk bedoeld om te maken als normale toets zonder je boek, want dit 

was te simpel om op te zoeken.  

 

Ik gaf expres de meeste punten bij grammaticale vragen. Zo heb ik iedereen gedwongen 

om vraag 11 te maken, die maar liefst 1 punt per goed ingevulde partikel geeft voor een 

totaal van 12 punten. Ik heb er duidelijk “eenmalig” neergezet, maar toch hebben 

sommigen dat over het hoofd gezien. Een goede les voor als ze examens gaan maken! 

 

De nieuw berekende gemiddelde van mijn klas is : 62,0!  Dit komt overeen met een 

Nederlandse 6,2. 

 

Gemiddelde VWO:  63,0 

Gemiddelde HAVO:   58,0 

Gemiddelde 4 :  63,2 

Gemiddelde 5/6:  61,2 

Laagst:    45 

Hoogst:   76 

 

Als 10 niet zou worden weggehaald: haal alles met 5 omlaag. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Werkwoordsvormen 

● Enquête 

● Certificaat 

● Karaoke 

 (niet op papier) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Werkwoordsvormen 

Nu we iets weten over hoe je werkwoorden moet vervoegen, willen we natuurlijk ook weten welke vormen 

je ermee kan maken en hoe. Helaas verschilt het dus wel wanneer het gaat om een ichidan of een godan 

werkwoord. Hier staat alles op een rijtje. Let er dus op dat werkwoorden worden vervoegd als i-vorm 

bijvoeglijke naamwoorden wanneer ze eindigen op een –i! Zie ontkenning en het verleden tijd daarvan 

als voorbeeld. 

Informeel: 

Werkwoordsvorm Constructie Ichidan Godan Onregelmatig  

Tegenwoordige tijd BASE 3 Taberu (eten) Nomu (drinken) Suru / Kuru / Iku 
Verleden tijd BASE TA Tabeta Nonda Shita / Kita / Itta 
Ontkenning BASE 1 + nai Tabenai Nomanai Shinai / Konai / Ikanai 
Verleden ontkenning BASE 1 + nakatta Tabenakatta Nomanakatta Shinakatta / etc.  
Commando BASE 2 + ro / BASE 4 Tabero Nome Shiro / Koi / Ike 
Verbieden BASE 3 + na Taberuna Nomeruna Suruna / Kuruna / Ikuna 
Graag willen BASE 2 + tai Tabetai Nomitai Shitai / Kitai/ Ikitai 
Niet graag willen BASE 2 + takunai Tabetakunai Nomitakunai Shitakunai, etc. 
Moeten (ikenai) BASE 1 + nakucha  Tabenakucha  Nomanakucha  Shinakucha ikenai 
Kunnen doen BASE 2 + rareru 

BASE 3 + ru 
Taberareru Nomeru Dekiru / Korareru 

Citeren (ik denk dat) WW + to omou Taberu to omou Nonda to omou Dekita to omou 
Mogen   (desu ka) BASE TE + mo ii  Tabetemo ii Nondemo ii Shitemo ii desu ka 
Zou doen (desu) BASE TA + hou ga ii Tabeta hou ga ii Nonda hou ga ii Shita hou ga ii desu 
Niet zou doen (desu) BASE 1 + nai hou ga ii Tabenai hou ga ii Nomanai hou ga ii Shinai hou ga ii 
Zal proberen BASE 5 + to suru Taberou to suru Nomou to suru Shiyou to suru 
Uitproberen BASE TE + miru Tabete miru Nonde miru Shite miru 
(Probeer het!) BASE TE + mite Tabete mite Nonde mite Shite mite 
 Actief BASE TE + (i)ru Tabete iru Nonde iru Shite iru 
Makkelijk om xxx BASE 2 + yasui Tabeyasui Nomiyasui Shiyasui 
Moeilijk om xxx BASE 2 + nikui Tabenikui Nominikui Shinikui 

 

Formeel: 

Werkwoordsvorm Constructie Ichidan Godan Onregelmatig   

Tegenwoordige tijd BASE 2 + masu Tabemasu Nomimasu Shimasu  
Verleden tijd BASE 2 + mashita Tabemashita Nomimashita Shimashita 
Ontkenning BASE 2 + masen Tabemasen Nomimasen Shimasen 
Verleden ontkenning BASE 2 + masen 

deshita 
Tabemasendeshita Nomimasendeshita Shimasendeshita  

Commando BASE TE + kudasai  Tabete kudasai Nonde kudasai Shite kudasai 
Graag willen (ander) BASE TE + hoshii Tabete hoshii Nonde hoshii Shite hoshii, etc. 
Verbieden (kudasai) BASE 2 + naide  Tabenaide kudasai Nomanaide kudasai Shinaide kudasai 
Beleefd vragen Ontkenning + ka? Tabemasen ka? Nomimasen ka? Shimasen ka? 
Moeten (ikemasen) BASE 1 + naito  Tabenaito  Nomanaito Shinaito 
Zal proberen BASE 5 + to shimasu Taberou to shimasu Nomou to shimasu Shiyou to shimasu 
Uitproberen BASE TE + mimasu Tabete mimasu Nonde mimasu Shite mimasu 
 Actief BASE TE + (i)masu Tabete imasu Nonde imasu Shite imasu 
Zal proberen BASE 5 + to suru Taberou to suru Nomou to suru Shiyou to suru 

 



Naam:  _______________    Enquête Japanologica  

Klas:  _______________     

Leeftijd: _______________ 

Je hebt de afgelopen weken Japanse lessen gehad van mij, Stephan Jonkers. Nu wil ik graag weten 

wat jullie van mijn lessen vonden. Wat er goed ging, en/of wat er niet zo goed ging. Graag echt 

eerlijk beantwoorden. 

 

Inhoudelijk 

Waren de lessen interessant? Zo ja, waardoor? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Zou je nog meer van deze lessen willen volgen? Zo ja, waarom? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Heb je hiervan veel geleerd? (Zijn deze lessen nuttig genoeg zodat je er later profijt van hebt?) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Waren de lessen goed te begrijpen?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Pedagogisch 

Waarom heb je gekozen om deze lessen te volgen? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Wat ging er (misschien) fout en kan beter worden gedaan? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Andersom, waarom zou dit een betere les zijn dan andere inhoudelijke lessen? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 Totaal 
oneens 

Beetje 
oneens 

Geen 
mening 

Beetje 
eens 

Totaal 
eens 

De leraar hield orde in de klas.      

De leraar helpt mij met de stof.      

Hij gaf een te moeilijke toets      

De stof is te begrijpen.      

Hij legt te moeilijk uit.      

Hij probeert de les leuk te houden.      

De stof is gevarieerd.      

De lesperiode was te kort.      

Deze lessen moeten doorgaan.      

Het moet op een ander uur.      

Er is teveel stof in één les.      

Meer zinnen, minder grammatica?      

De leraar is niet streng genoeg.      

Geef een cijfer voor de lessen: 
 

 

 

Heb je enige opmerkingen over mijn lessen, of wil je misschien iets voorstellen voor eventueel 

toekomstige lessen? Schrijf dan hieronder op wat maar in je hoofd opkomt! Bedankt voor het 

invullen van mijn enquête! 



 



Opmerkingen 
 

Een hectische laatste les. Ik had weinig voorbereid omdat het de laatste les 

van de periode was, dus ik liet ze een enquête schrijven voor mijn PWS. 

Daarnaast had ik ook nog een certificaat voor ze gemaakt omdat ze de 

moeite namen om mijn lessen te volgen. Ik vond het flauw om de gezakte 

mensen geen certificaat te geven dus het gaat er niet om of je “geslaagd” 

bent of niet. 

 

 

Daarnaast wilde ik nog een opening van een animatie clip met ons allen 

doornemen, maar hiervoor bleek te weinig tijd te zijn. Bij de dinsdagse les 

had ik geen HD-bord dus liet ik alles zien op een klein laptopschermpje. 

Ook moest iemand nog de toets inhalen. Op de donderdag wilde ik nog de 

PowerPoint presentatie afmaken maar dat lukte niet want het uur werd 

verzet naar het 6
e
 uur waardoor ik iets meer tijd had voor Natuurkunde 

herkansing de dag erna. Ik had iets meer voor moeten bereiden als ik het 

serieus wilde doen.  

 

 

Echter bleek dat zij ook niet al te serieus waren. Ik werd een beetje 

geïrriteerd op hun gedrag want waarom zouden je leerlingen door de klas 

heen hollen. Daar heb ik zelf geen zin in. Dit was alleen in het geval van de 

donderdagse les van VWO 6.  

Luchtig mag, maar er zit een limiet. 

 

 

Verder hebben we nog doorgenomen wat ik in de toekomst misschien nog 

kon doen. Maar voorlopig houd ik het hierbij.   



Verwerking “My Japanese Coach” 
 

Dit was een hulpmiddel die ik heb gemaakt voor mijn lessen. Het is een samenvatting van de 
lessen die je in het spel kan vinden. Ik heb vooral gebruik gemaakt van de grammaticale lessen. 
Ik weet dat vocabulaire ook belangrijk is voor het leren van een taal, maar in een beperkte tijd 
is het te lastig. Dan zouden de leerlingen serieus aan de slag moeten gaan, maar dit is 
natuurlijk erg lastig, omdat school belangrijker is dan het leren van een taal…die ze toch 
waarschijnlijk niet zullen onthouden.  
Alles wat gemarkeerd was heb ik gebruikt als een middel. Natuurlijk ben ik zelf gaan 
doordenken over hoe ik het moet uitleggen in het Nederlands. Ook is het zo dat dit spel niet al 
te diep in de grammatica gaat. Er staat soms “neem maar aan dat”, wat mij erg opviel. Soms 
zijn er moeilijke onderwerpen waar ze – naar mijn mening – iets te weinig aandacht aan 
hebben besteed. 

 
Logboek 

 
Mijn logboek is zorgvuldig in elkaar gezet. Bij mijn logboek hoort onder andere ook nog het 
plan van aanpak, dat nog gemaakt was in VWO5. Nadat ik had gekozen hoe ik te werk ging, 
begon ik met het maken van mijn website, voor een duidelijk overzicht over mijn lessen die ik 
zou geven. Ik vind dat ik best goed aan het project heb gewerkt. Ook erg geleidelijk, voor zo 
min mogelijk stress aan het eind. 

 
 

Poster 
 

Ik heb ongeveer 15 posters in de hele school opgehangen, maar tevergeefs. Het was blijkbaar 
niet genoeg de moeite waard om Japans te leren, volgens veel leerlingen. Te druk met andere 
activiteiten. Helaas, want nu zit ik praktisch alleen met mijn vrienden. Desondanks hebben 
mijn vrienden wel erg goed werk verricht.  
Mijn poster bestond uit een foto van mij met mijn Japanse klas toen ik nog in Neyagawa High 
School zat. Daarop stond informatie over hoe je moest inschrijven. Misschien dat ik als tip 
afscheurbare site-links had moeten maken, of duidelijke tijden. Ik was echter bang dat ik 
minder mensen zou aantrekken als er vaste tijden stonden. 
 
 

Certificaat 
 

Ik dacht iets speciaals te doen voor mijn leerlingen op mijn laatste les, die ten minste telt voor 
mijn PWS. Ik heb een voorbeeld certificaat van een Aikidosite gedownload en wat erin stond 
met Paint bewerkt. Daarna heb ik de Japanse namen van hun erin geschreven, met een 
bedankje en natuurlijk ook een Nederlandse vertaling. Je kunt de lay-out zien bij mijn bijlagen.  

 
 



Enquêtes 
 

Omdat het bij elk werkstuk hoort, maar ook voor handige informatie die ik misschien kan 
gebruiken in de toekomst. Ik heb standaard vragen gesteld, maar vooral aan wat er fout ging 
zodat ik het beter zou kunnen doen. Een samenvatting van wat mijn leerlingen in het 
algemeen denken: 
 
Waren de lessen interessant? 
Ja, de leraar is chill. Oriëntaalse talen blijken toch degelijk toegankelijk te zijn en de lessen 
waren erg gezellig en enthousiast. Er lag een goede tempo in mijn klas. 
 
Zou je nog meer van deze lessen willen volgen? 
Ja. Leerlingen willen onder andere de taal beter begrijpen voor verschillende doelen. Ze willen 
vooral meer les omdat het voor hun voelt alsof er nog veel meer erover te vertellen valt. Dus 
mijn lessen zijn als het ware incompleet. Vaak willen ze Japans leren zodat ze de animatie 
series met gemak kunnen begrijpen. Mijn lessen mogen nog verbeterd worden. Ook voor de 
cultuur en de vocabulaire willen ze het doen. Een ander argument is dat ze het zullen vergeten 
als de lessen nu stoppen. 
 
Waarom heb je gekozen om deze lessen te volgen? 
Hoofdreden is omdat iedereen aan anime en manga doet. Ook zijn ze natuurlijk mijn vrienden, 
dus helpen ze mij graag. Iets oriëntaals is weer iets nieuws/leuks en automatisch interessant 
volgens een paar. Taal en cultuur blijkt een hype te zijn. 
 
Wat ging er fout? 
De grootste opmerkingen zijn: 

Te weinig lessen die zijn gegeven. Daar kon ik vrij weinig aan doen. Vaak kwamen mijn 
lessen in conflict met toetsen waardoor ik het erg vaak moest verschuiven. Uiteindelijk begon 
ik pas na de herfstvakantie. Misschien was het een beter idee als ik eerder begonnen was, 
maar daar kan ik nu niets aan doen. 

De stof was iets te moeilijk. Natuurlijk moet men er doorheen bijten. Je leert niet zomaar 
een taal in een paar weken. Mijn tempo lag redelijk goed, maar misschien had ik beter 
Nederlands kunnen gebruiken zodat ze mij beter konden verstaan. 

Het regelen van lokalen. Een van de grootste problemen waar ik mij aan ergerde. Ik kon 
namelijk geen lokaal regelen omdat ik geen “echte” leraar was. Ik moest constant vragen aan 
leraren of ze voor mij een lokaal konden openmaken. Nog een probleem hierbij was dat het 
een lokaal moest zijn met een HD-bord aanwezig. Soms zijn er zelfs geen leraren aanwezig. Het 
was echt een zoekwerk helaas. 

Voorbereiding niet op het laatste moment. Een goede opmerking, maar daar ben ik mij 
bewust van. Ik realiseerde hier hoe moeilijk het eigenlijk is om een leraar te zijn. 
Wat ging er goed? 
In het algemeen waren de klassen gezellig en ze vinden dat een klas beter werkt wanneer het 
maar een klein groepje is. Hier ben ik het zelf ook wel mee eens, maar met één klacht. Als je te 
vriendelijk wordt met je leerlingen, dan word je te soepel. Ze beginnen niet meer op te letten 
in de klas. Dit hebben ze zelf echter niet in de gaten. 
 
Gemiddelde cijfer van mijn leerlingen van mijn proefperiode: 8,11! 
 



Voorstellen voor eventuele toekomstige lessen 
In het algemeen willen mensen nu meer vocabulaire dan Japanse lessen. Dit is wel lastig om 
uit te leggen dan grammatica. Ik kan niet zomaar zeggen dat ze een stapel woorden moeten 
leren voor volgende keer. Dit is een contradictie. Ze willen les, maar niet leren. “Verder: wat 
meer woorden en bijv. huiswerk en meer opdrachten om het beter te leren.” Helaas zijn er te 
weinig vrijwilligers die ook echt dit huiswerk serieus zouden willen maken. Opdrachten zijn 
echter wel mogelijk. De oefenzinnen uit les 3 waren een succes. Ook willen ze wel eens 
mythologie horen. Dit zou ik misschien kunnen doen met een leerling, die er meer vanaf weet 
dan ik, want ik ben momenteel meer taalgericht. Mythologie vind ik echter ook interessant. 
Beter voorbereiden is ook genoemd, en daar zal ik mij zeker op richten. Als laatst las ik nog iets 
over spreekvaardigheid. Deze zal ik onthouden, meer karaoke in de les. 
 

Videolessen 
 

Helaas geschrapt wegens tijdnood en omdat ik ze in het Engels wil opnemen, waardoor het 
niet meer bij mijn PWS hoort. Toch zal ik Nederlandse versies nog maken; deze worden dan 
gebruik voor de presentatie in de toekomst. Je kunt mijn account op YouTube volgen als je 
zoekt naar Chrouya. Deze lessen zullen dus niet op mijn website staan, omdat de originele 
bestanden veel te groot zijn voor de server. Ik maak wel PowerPoint presentaties hiervoor, 
deze komen er wel te staan, maar dan mist er dus de extra uitleg. 
 
 

Eindevaluatie 
 

Ik vond dit een geslaagd project. Ik heb veel van mijn leerdoelen behaald. Ik ben steeds beter 
aan het worden met het presenteren voor een klas, al blijft het een kleine groep. Dit was ook 
een goede oefening voor mijn Nederlandse articulatie. Als een leraar heb je altijd veel dingen 
in je hoofd. Uiteindelijk blijkt het wel allemaal goed te zijn verlopen. De leerlingen hebben 
allemaal een ander visie op de Japanse taal en cultuur, waardoor de resultaten echt heel 
variërend zijn.  
 
Zelf heb ik er ook veel van geleerd. Door het forceren van het opnieuw leren van de 
grammatica ken ik de basisregels allemaal uit mijn hoofd. Dit is een voordeel bij het volgen van 
de WO studie in Leiden. Ik vind namelijk dat je een taal pas goed kent wanneer je het ook zelf 
kan uitleggen. We hebben nog niet de geavanceerde regels geleerd, maar die laten we liggen 
voor een volgende keer. De basis is echter ook heel belangrijk. De alfabetten moeten wel in je 
hoofd gestampt worden voordat je serieuzer aan de taal begint. Waarschijnlijk nemen dan niet 
veel mensen het serieus meer door, dus ik moet daar op letten. Helaas is leren geen 
gemakkelijk karweitje. Verder kun je nog mijn mening over het lesgeven hierboven zien. 
 
Ik hoop dat ik hierdoor één stap verder ben gekomen richting de toekomst. 

 



1) VOCAB - Beginwoorden 

2) Uitspraak 

3) VOCAB - Cijfers 

4) VOCAB - Kleuren 

5) VOCAB - Dagen van de week 

6) KANA 

7) VOCAB - Maanden 

8) KANA 

9) Naamwoorden:  sorera/boku/ore/(w)atashi(tachi)/anata/kimi 

a. Kare/kanoho/karera/kanojotachi/anatatachi 

10) KANA 

11) Desu (SOV) (declaratie) 

a. Ha (Gespreksonderwerp  partikel) 

12) Verb conjugation (Formal/Informal) 

13) KANA 

14) Ka (Vraag partikel )+ W-vragen 

15) Counters 

a. No(bezitpartikel) 

16) VOCAB - Cijfers 2 

17) KANA 

18) VOCAB -Begroetingen 

19) Desumasu 

a. Wo (lijdend voorwerp partikel) 

20) KANA 

21) Dedearu (Dictionary form: -u) 

a. Ichidan: -enai, -inai (do not change stem) IRU/ERU 

b. Godan: -anai (conjugation) U 

22) KANA 

23) Werkwoordvervoegingen 

Ichidan:  -, -, ru, re, you, te, ta 

Godan: (-mu): -a, -i, -u, -e, -ou, -nde, -nda (bumunu) 

               (-u)   :-wa, -i, -u, -e, -ou, -tte, -tta (utsuru) 

                (-ku): -a, -i, -u, -e, -ou, -ite, -ita (ku) (gu=d) 

               (-su):  -a, shi, -u, -e, ou, shite, shita 

Formal: BASE 2-masu/masen/mashita/masen deshita 

Informal: BASE 3 <-> BASE1-nai <-> BASE TA <-> BASE1-nakatta 

24) KANA 

25) Time  

a. Counter hours.minutes 

b. Ni (tijd/plaatsbepaling partikel) 

 

 



26) Irregular verbs 

a. Suru: shi/shi/suru/sure/shiyou/shite/shita 

b. Kuru:ko/ki/kuru/kure/koyou/kite/kita 

c. Iku:   ika/iki/iku/ike/ikou/itte/itta 

27) 10 Partikelen 

a. Ha  (gespreksonderwerp 

b. Ga (onderwerp van het gezegde) 

c. Wo (lijdend voorwerp partikel) 

d. Ni (bewegings/tijdsbepaling) 

e. Mo (toevoegingspartikel) 

f. No(bijvoegelijk partikel) 

g. No(bezittelijk partikel) 

h. To(samentrekkingspartikel) Noun-to-noun 

i. To(betrekkelijk partikel) Noun-to-verb 

j. De(plaatsbepaling) 

k. De(meewerkend partikel) 

28) VOCAB  - Familiewoorden 

29) VOCAB - Familiewoorden 

30) VOCAB – Stations /Suffixes 

31) VOCAB – plaatsen 

32) I-bijv. naamwoorden + verbuigingen 

33) Na-bijv. naamwoorden (ei = na-adj) 

34) VOCAB – Emotions 

35) VOCAB – PLACES 

36) Gebiedende Wijs 

37) VOCAB – Richtingen 

38) VOCAB – Landen 

39) Partikelen 

a. Ka(keuze partikel) 

b. He(richtingspartikel) 

c. Ya(onbep. Samentrekkingspartikel) 

d. Demo(ZELFS) 

e. Koto (Gerundium) 

f. ~ne (Confirmatie) 

g. ~naa (uitroeping) 

h. ~yo (assertief) 

i. ~wa (vrouwelijk) 

j. ~ga (tegenstelling) 

40) VOCAB – Fruit 

41) VOCAB – Groente 

42) VOCAB – Vlees 

43) VOCAB – Overig voedsel 



44) KANJI 

45) Verbindingswoorden 

a. Kedo (but) Node (because) Kara (after) 

b. Exist: Iru(animate), aru(inanimate) 

c. Aanwijswoorden: koko/soko/asoko 

46) Desire (verbs/-TAI/hoshii/neg questions) 

47) KANJI 

48) To do 

49) Need (iru, hitsuyou/nai to ikemasen) 

50) VOCAB – Emergency 

51) Dekiru 

52) KANJI 

53) VOCAB – Excuses 

54) VOCAB – reizen 

55) VOCAB – lichaam 

56) KANJI 

57) VOCAB – conditie 

58) Quotation partikel TO (to omou) 

59) VOCAB – kleren 

60) KANJI 

61) VOCAB – winkelen 

62) Bijwoorden 

63) Bijwoorden 

64) –TE mo ii desu ka? 

65) KANJI 

66) ~(nai) hou ga ii desu 

67) Comparations (xx yori xx no hou ga xx desu) 

68) Onzekerheid (deshou/darou, kana/kashira, kamoshirenai|tashika ni, hakkiri shinai, 

kettei, tabun, kimeru) 

69) KANJI 

70) Proberen 

71) Alleen/behalve 

72) Onomatopeeën 

73) KANJI 

74) KATAKANA 

75) Datum 

76) KATAKANA 

77) KANJI 

78) VOCAB - reisgids 

79) VOCAB - Seizoenen 

80) VOCAB – huis 

81) KANJI 



82) VOCAB – Huis 

83) Amari (anmari?) 

84) VOCAB – Keuken 

85) KANJI 

86) VOCAB – reizen 

87) ~sugiru 

88) VOCAB – school 

89) KANJI 

90) VOCAB – Japanse gerechten 

91) Verb to adjective. 

92) VOCAB – beroepen 

93) KANJI 

94) VOCAB – kleding 

95) VOCAB – gezicht 

96) VOCAB – landen 

97) KANJI 

98) VOCAB – hobby’s 

99) Yasui/nikui  

100) VOCAB - celebrations 

 



The basics of the Japanese grammar. By Stephan Jonkers,V6C. 

 

Introduction 

First of all, I’m going to talk about the writing systems, because they are totally unknown to us 

Dutchmen. Luckily there’s a way to write them in our Roman alphabet. I will explain how this 

advanced system is being used and in what way it’s similar to the Chinese characters. It might 

sound confusing at first, but it sounds pretty logical when explained in detail. 

 

Sentence structure 

After having an idea of how the alphabets work, I can start explaining the structure of the 

sentence. Unlike English, Japanese sentences follow the order of the subject, followed by the 

object and the ending verb. The Japanese are also very well at reading context, so it’s even 

possible to leave out the subject when it’s about yourself or the person you are talking to. 

I will explain all sorts of things that differ with the English language. For the final project I 

actually have to compare it to the Dutch language, but that would make this oral test quite 

hard. 

Particles 

Particles are the bridges for the Japanese sentences. The usual particles that appear are 

HA(the topic particle), GA(the subject particle), NO(particle of ownership), WO(the object 

particle), NI and HE(directional particles), DE(indirect object particle), and several others. 

There are also several markers that show that the sentence is a declaration, or a question. 

 

Politeness 

The level of politeness is very important in the Japanese language. Even this is visible in the 

grammar of the sentences, informal and formal forms.  I will explain some differences and 

when you have to use the right form. Another way of showing politeness is by using titles, 

something we don’t use in our European culture, aside “His Majesty” when addressing a king, 

et cetera. 

 

Verb conjugation 

Just like French, Japanese verbs can be conjugated into many forms, as they don’t have 

auxiliary verbs. I will explain in what meanings the verb can carry, and how the Japanese verbs 

are made as well. There are also some exceptions, similar to our irregular verbs. 

 

Adjectives 

One of my final topics I’m going to talk about are adjectives, when there’s time left. There are 

3 ways of using adjectives, but they’re quite easy to follow. It’s all about how the word is 

written. You can use these words as nouns and adverbs as well, by changing a bit of the 

standard form. Because there’s no whiteboard to write on, it’s quite difficult to explain all of it 

though. 

 



Logboek van Onderwerp

PWS Stephan Jonkers V6C Japanologica (Japanse grammatica)

Datum  Waar

werkelijke

duur (uur) handeling eventueel commentaar

07-09-2010 Mediatheek 1 Beginnen aan verslag: Plan van aanpak (onduidelijke werkwijze)

06-10-2010 Thuis 5 Creëren website Voor lesmateriaal online.

07-10-2010 Thuis 4 Verzamelen informatie voor lesmateriaal Om te verwerken

07-10-2010 Thuis 2 Werken aan website

08-10-2010 Thuis 3 Website(ELO) afmaken

13-10-2010 Thuis 4 Kana chart maken Helemaal af nu.

14-10-2010 Thuis 1 Poster maken

25-10-2010 Thuis 1 Voorpagina maken Opgeteld met plaatjes

26-10-2010 Mediatheek 1 Voorwoord lesmateriaal

26-10-2010 Mediatheek 2 Introductie+Zinsontleding Ongeveer.

02-11-2010 Mediatheek 0,5 Sorteren lesmateriaal op volgorde

03-11-2010 School 1 15 posters uitprinten en hangen op school Kosten: 1,65

11-11-2010 E06 1 Klaarmaken HD-bord voor lokaal

14-11-2010 Thuis 2,5 My Japanese Coach doorgenomen SV als bron

16-11-2010 E13 2 Eerste les voorbereiden en geven In E13 , testles

17-11-2010 Thuis 1 Eerste les samenbundelen en op I-net Zie internet.

18-11-2010 E23 2 2e les van de week

23-11-2010 Thuis 3 Volgende stof voorbereiden Niet echt compleet.

30-11-2010 E13 3 Les 2 op Dinsdag

2-11-2010 E23 1 Les 2 op Donderdag

7-12-2010 E13 3 Les 3 op Dinsdag Stof nog niet behandeld! Kanji is een succes.

9-12-2010 E23 1,5 Les 3 op Donderdag

14-12-2010 E13 2,5 Les 4 op Dinsdag

16-12-2010 F08 3 Les 4 op Donderdag

5-1-2011 Thuis 3 Japanse les gevolgd op internet

7-1-2011 Thuis 4 Computer afgesteld zodat het youtube filmpjes kan maken

11-1-2011 G16 4 Les 5 op Dinsdag (Inclusief veel voorbereiding)

12-1-2011 Thuis 1 Website onderhoud 1 pagina verdween op mysterieuze wijze.

13-1-2011 Thuis 3 Powerpoint voor Videoles #1 gemaakt 62 dia's…

18-1-2011 Thuis/E05 3 Japanse toets gemaakt en afgenomen voor de dinsdag

20-1-2011 E23 2 Japanse toets afgenomen op de dinsdag

25-1-2011 G12 6 Laatste les op dinsdag Certificaat, Enquête, Werkwoordsvormen en halve OP ontleding

27-1-2011 E23 3 Laatste les op donderdag. (ook zelf een japanse les gevolgd)

30-1-2011 Thuis 7 Afronden PWS en alles op internet zetten. Videolessen geschrapt, nu bestemd voor presentatie

Totaal 87



 


