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Chinees op 
het Cals 

C
hinees is een wezenlijk andere taal dan de gebruikelijke vreemde talen 
die we aanbieden op het Cals. Het vergt heel wat van je motivatie en je 
denkvermogen en is dus best een uitdaging. Chinees is een taal die in 
de huidige wereldeconomie erg belangrijk is. Bovendien is het Chinees 

nauw verbonden met een totaal andere, exotische cultuur. 

Je kunt op het Cals vanaf de brugklas een cursus van 20 lessen Chinees 
(Mandarijn) volgen. Hierin leer je de beginselen van de taal en we besteden 
aandacht aan de Chinese cultuur. Je krijgt les van een native speaker.  
De lessen vinden plaats in onze Confucius Classroom. Daarna kun je nog 
verder met Chinees.

Inhoud



We hebben sinds 2014 een Confucius Classroom, 
een lokaal speciaal ingericht voor Chinees.

C
hinees neemt op het Cals een serieuze plek in. We bieden het 
als keuzevak aan sinds 2012 en doen al jaren mee aan de HSK 
examens in Leiden, voor een taalcertificaat Chinees. We zijn lid 
van het netwerk Chinese Taal en Cultuur van Nuffic. 

Vanaf schooljaar 2019-2020 is Chinees een examenvak op het Cals. 
Niet zo lang geleden is er goedkeuring gekomen van het ministerie 
om Chinees in Nederland als vwo-examenvak, dus niet als havo-exa-
menvak, aan te bieden. Het Cals neemt Chinees graag als volwaardig 
vak mee in het aanbod. Chinees is niet alleen uitdagend (lekker moei-
lijk) als taal om te leren, het hangt ook samen met een cultuur die erg 
veel te bieden heeft op het gebied van filosofie en bildung.  

De leerlingen die in 2019-2020 in de derde klas zitten en Chinese les 
hebben gevolgd in klas 1 en 2,  zijn de eersten die de mogelijkheid 
hebben om het als vwo-examenvak mee te nemen naar de eindstreep. 
Het is dan één van de acht examenvakken. Het HSK1-examen blijft 
staan in klas 2. Voor het vwo-examen worden alle vaardigheden 
getoetst (dus ook spreken en schrijven, die worden bij HSK 1 en 2 niet 
meegenomen) als ook kennis van Chinese literatuur en cultuur. Het is 
een schoolexamenvak, dus het heeft geen centraal examen.

Confucius 
Classroom  

Docent
Ik ben Shasha Liu, ik ben nu 

zes jaar docent Chinees op 

het Cals College Nieuwegein 

en dat doe ik nog steeds met 

plezier. In 2007 heb ik de 

prijs van Excellent Overseas 

Chinese Teacher ontvangen 

van de Chinese overheid. In 

2017 heb ik Chinese Education

Contribution Award ontvangen.

Chinees – uitdagend en 
toekomstgericht examenvak
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HSK Examen
Het HSK-examen, ofwel Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试 Hànyu Chinese 
taal Shuipíng Niveau Kaoshì Examen) is de benaming voor de internationale 
Chinese standaardtoets om na te gaan hoe goed iemand het Chinees 
beheerst. Het wordt ook wel de Chinese TOEFL genoemd. We doen in de 
tweede klas het examen voor HSK1. Dit examen wordt in Leiden afgenomen.
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N
aast de lessen en de 
voorbereidingen op het 
examen, organiseren we 
diverse activiteiten om de 

leerlingen in aanraking te laten 
komen met de Chinese cultuur.

Op bezoek bij de ambtswoning  
van de Chinese ambassadeur
In mei 2017 hebben we in de ambts-
woning van de Chinese ambassadeur 
een presentatie gehouden over 
onze reis naar China. Hier waren 
de ambassadeurs van Amerika, 
Japan, Israël, Duitsland en Spanje 
ook aanwezig. We hebben een thee-
ceremonie uitgevoerd, verteld wat 
we precies gedaan hebben in China 
en hoe indrukwekkend en bijzonder 
de reis in China was. Daarna hebben 
we Molihua gezongen, een Chinees 
volkslied. Vervolgens hebben we met 
de vrouwen Zhongzi gemaakt, een 
gerecht dat bij het drakenboot festival 
hoort. Het was een zeer geslaagde 
dag en onze leerlingen waren echt 
ambassadeurs van het Cals. 
 

In dit linkje van de Chinese ambas-
sade in Nederland staat meer  
informatie over het bezoek. 
http://nl.china-embassy.org/chn/
xwdt/t1466165.htm

HanYuQiao 
Dit is een Chinese Brug Wedstrijd 
voor Nederlandse studenten om de 
Nederlandse studenten enthousiast 
te maken over de Chinese taal en cul-
tuur. Het wordt georganiseerd door 
de afdeling Onderwijs van de Chinese 
ambassade in Nederland samen met 
het Confucius Instituut Leiden.
De Cals leerlingen hebben verschil-
lende optredens verzorgd, zoals 
een Chinese dans en de traditionele 
theeceremonie.

Oudehands dierenpark
De reuzepanda is het symbool voor 
China. Na jarenlange voorberei-
dingen zijn er nu twee panda’s in het 
Oudehands Dierenpark. Een uitgele-
zen kans om een bezoek te brengen. 
Onze leerlingen hebben daar een 
presentatie gekregen over het hele 
proces en de betekenis van de panda.

China Light Festival
In december 2018 stond een bezoek aan het 
China Light Festival op het programma. Dit is van 
oorsprong een Chinese traditie, aan het eind van 
het Chinese nieuwjaar en behoort zelfs tot het 
cultureel erfgoed.

Na het eten gaan de Chinezen de straat op om de 
lampionnen te bekijken. Op straat laten dansers 
leeuwendansen en drakendansen zien.

Maar liefst 17 containers met onderdelen en 
materiaal voor de honderden lichtgevende 
kunstobjecten hebben een treinreis van bijna 
11.000 kilometer afgelegd van Zigong, China naar 
Ouwehands Dierenpark. Een groep van twintig 
Chinese lichtkunstenaars, ook uit Zigong, is drie 
weken lang bezig geweest om alle sculpturen op 
te bouwen. Sommigen waren wel 8 meter hoog. 

Zigong, in de Chinese provincie Sichuan is ook de 
provincie waar de twee reuzenpanda’s  
vandaan komen, die sinds 2017 in Ouwehands 
Dierenpark verblijven. 

Diverse activiteiten
China Day
In oktober 2018 hebben we een China Dag geor-
ganiseerd. Vanuit de stad Chengdu in China, waar 
ook de Panda’s vandaan komen, hebben acht 
docenten onze school bezocht. Elk van hen was 
gespecialiseerd in een vorm van Chinese cultuur.
Na de openingsceremonie hebben zij les gegeven 
bij gerelateerde vakken in hun specialisme. Zo 
werd er bij bijvoorbeeld tijden de lessen beel-
dende vorming een workshop Chinees tekenen of 
kalligrafie gegeven. 



Dan volgt de uitwisseling in Lianyungang. Naast het leven in een zeer gastvrij 
Chinees gezin draaien de leerlingen een aantal dagen mee op school. Zij 
krijgen daar onder andere les in tafeltennis, kalligraferen, Chinese hapjes 
maken, opera-lessen en debatteren met de Chinese leerlingen over allerlei 
hedendaagse zaken. Ook maken een dagexcursie en een familiedag onder-
deel uit van het programma. Daar waar een uitwisseling op het Cals bijna 
orde van de dag is, is het daar een heel bijzondere ervaring. De hele groep 
wordt als eregasten ontvangen en behandeld. Heel bijzonder om te ervaren.

Na de uitwisseling trekken we, alleen met onze eigen leerlingen, nog een paar 
dagen door naar Beijing. Daar staat uiteraard de verboden stad, een uitstapje 
naar de muur en de tempel van de hemelse vrede op het programma. 
Na 11 dagen keerden we moe, maar zeer voldaan terug op Schiphol. Als bagage 
namen we een koffer vol met prachtige ervaringen, en een geweldige reis met 
onuitwisbare indrukken van het prachtige en veelzijdige China mee naar huis.

Wij staan alweer te popelen om half april met de volgende groep op stap te gaan.

Frank Oudshoorn
docent wiskunde

We hebben een partnerschool in Lianyungang in China. Er zijn inmiddels drie 
uitwisselingen geweest. Vlak voor, en gedeeltelijk in de meivakantie gaan we met  
de Cals leerlingen naar China en na de zomervakantie komen de Chinese leerlingen 
naar Nederland. Het is van beide kanten een ontdekkingsreis om nooit te vergeten. 

D
e afgelopen drie jaar zijn we steeds met 
een groep leerlingen uit de vierde klas naar 
China geweest voor een uitwisseling. Een 
spannende onderneming, want je moet het 

maar aandurven vijf dagen mee te draaien in een 
Chinees gezin met alle daarbij horende gewoon-
tes. Je krijgt er echter een onvergetelijke ervaring 
voor terug. 

Voor de uitwisseling starten we eerst twee dagen 
in Shanghai. We bezoeken daar, naast het centrum 
van de stad, één van de gigantische wolkenkrab-
bers om een mooi uitzicht over deze metropool 
te krijgen. Met een avondboottocht over de rivier, 
waarbij de prachtig verlichte gebouwen een ware 
sensatie zijn, besluiten we onze eerste dag in 
China. De tweede dag bezoeken we Yuyuan gar-
dens, waardoor je een goede indruk krijgt van het 
oude China met zijn Chinese tuinen.

Uitwisselingsprogramma

 ‘Wat u voor uzelf niet wenst,
 wens dat een ander niet‘

‘Als het schaap 
verloren is,
herstelt men de kooi’
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Chinees leren was voor
mij een kans die gegrepen
moest worden

Onze leerlingen over
de lessen Chinees

Waarom ik voor Chinees heb gekozen
Ik heb gekozen voor Chinese les 
omdat ik denk dat je er heel veel 
aan hebt. Je verbreedt niet alleen je 
horizon, maar het is ook nog eens 
heel praktisch. Chinees is de eerste 
wereldtaal, het wordt gesproken 
door meer dan 845 miljoen mensen. 
Omdat China een erg belangrijk land 
is in de economie is het een pluspunt 
als je de taal beheerst. 

De Chinese les op het Cals is anders 
dan de standaard lessen. Los van 
dat we veel woorden leren waarvan 
we zinnen maken, leren we ook heel 
veel cultuur. Omdat we tegenwoor-
dig van veel technologie gebruik 
maken zoals mobiele telefoons en 
computers, worden onze ogen moe. 
In China doen de kinderen iedere 
ochtend een oogmassage. Wij doen 
dat ook. We houden ons ook bezig 
met recente Chinese media en leren 
over de veschillen tussen de Chinese 
cultuur en de westerse cultuur en 
praten over stereotypes. 

We doen ook wel eens aparte dingen 
zoals kaligrafie en koken, of we 
leren over Chinese geschiedenis 
en mythologieën. De Chinese les is 
elke keer weer anders. En natuurlijk 
moeten we ook de boeken openslaan 
en veel lezen, schrijven, praten en 
luisteren, maar het zijn altijd veel-
zijdige lessen.

Ik denk dat de Chinese les hier op 
het Cals een kans is die je misschien 
nooit meer zult krijgen. Later zal 
het moeilijker worden om de taal 
nog te leren. Daarbij denk ik dat als 
je gaat solliciteren en je je Chinese 
certificaten kunt laten zien, dat je al 
snel opvalt. Los van hoe praktisch 
het is vind ik de Chinese cultuur heel 
interessant. Het is zo anders dan 
de westerse cultuur en dat spreekt 
me aan. Ik vind het leuk om te leren 
over de verschillen in de wereld. Ik 
ben heel blij met mijn keuze voor de 
Chinese lessen.

Laura Hoek
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Chinese les
Chinees is erg leuk en speciaal, 
want je leert een totaal andere 
taal kennen. Je leert veel in de 
les, zoals woorden en karakters. 
Je krijgt ook heel veel mee van 
de cultuur, zo kon je een keer in 
de les Chinese kleren aan doen, 
en we hebben ook een keer in de 
les met inkt gewerkt en hebben 
toen karakters opgeschreven. We 
zijn ook een keer met z’n allen 
naar de dierentuin geweest om 
de panda’s te bekijken. We doen 
erg veel leuke dingen in de les en 
ik vind Chinees heel speciaal en 
interessant!

Preeti Joghi 

Niet alleen maar leren
Met Chinese les leren we meer 
dan alleen de taal. Elk jaar 
gaan we met de leerlingen die 
Chinese les volgen uit eten om 
Chinees nieuwjaar te vieren. 
Als je HSK 1 hebt gehaald krijg 
je in klas 4 voorrang bij de 
China-uitwisseling.

Yen Li Witsenboer 

Een aanrader!
Ik vind Chinees super leuk om te 
doen. Je leert er spreken, lezen en 
schrijven. Het is super leerzaam! 
De docent is erg behulpzaam en 
aardig. Ook leer je meer vrienden 
maken die in je Chinese klas zitten. 
Chinees is echt een aanrader!

Cato Kleef 

Oogmassage in de les  
In de lessen leer je natuurlijk 
niet alleen woorden en karakters 
maar veel meer, je leert over 
de Chinese cultuur. Eén van de 
onderdelen is de oogmassage. 
Aangezien we steeds vaker en 
steeds langer achter een beeld-
scherm zitten is het toch handig 
dat onze ogen even tot rust kunnen 
komen. Dat is waar de oogmas-
sage voor is: het laat je ogen 
simpelweg even tot rust komen. 
In de les wordt hier natuurlijk 
ook aandacht aan gegeven en als 
leerling moet ik toegeven dat het 
werkt en best fijn is. 

Floris Vos & 
Marijn ter Weeme

Dit was een 
(culturele) investering
in mijn toekomst!

De Chinese les 
is elke keer 
weer anders
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Er wordt niet alleen gefocust
op de Chinese taal zelf, er wordt
ook veel aandacht besteed aan
de Chinese cultuur.

De Chinese les 
Het uiteindelijke doel van de Chinese 
les in klas 2 is om toe te werken naar 
het examen voor HSK1. Dit is een 
internationaal erkend certificaat. Dit 
certificaat is heel erg handig voor als 
je later met je werk Chinees moet 
spreken, lezen, horen of schrijven. 
Bedrijven in het buitenland (en 
natuurlijk ook in Nederland) zullen 
dit diploma erkennen en je zult een 
streepje voor hebben op de rest 
wanneer je zal gaan solliciteren. 
Chinees is de meest gesproken taal 
ter wereld! Niet alleen binnen maar 
ook buiten China wordt veel Chinees 
gesproken. Het is dus handig om 
goed Chinees te kunnen. In de toe-
komst wordt de Chinese taal alleen 
nog maar meer en meer gesproken. 
De Chinese handelsmarkt heeft een 
belangrijke invloed op de economie. 

De les wordt door een ervaren en 
één van de beste docenten Chinees 
gegeven. De groepen worden klein 
gehouden, zodat iedereen genoeg 
aandacht krijgt. In de lessen wordt 
gebruik gemaakt van Chinese 
lesboeken. Al zijn die lesboeken er 
alleen om de lessen te ondersteu-
nen. De lessen zijn vooral mondeling. 
Er wordt ook veel geoefend met het 

schrijven van de Chinese karakters, 
met gebruik van de pen, kwast maar 
ook op de computer of mobieltje. 

Er wordt niet alleen gefocust op de 
Chinese taal zelf, er wordt ook veel 
aandacht besteed aan de Chinese 
cultuur: van een rituele theecere-
monie of een oogmassage tot dingen 
die vandaag de dag gebeuren met 
betrekking tot de Chinese cultuur, 
zoals een staatsbezoek of de panda’s 
in het Ouwehands dierenpark.

In de Chinese les wordt ook veel 
gebruik gemaakt van filmpjes en 
attributen rechtstreeks uit China. 
Soms is er Chinees eten en mogen 
de leerlingen dat proeven. Met de 
Chinese les maken we ook veel 
uitstapjes. We gaan vaak naar een 
Chinees restaurant, een Chinese 
tempel, een Chinees nieuwjaars-
feest en nog veel meer. Als je je 
examen maakt ga je ook naar een 
speciale universiteit in Leiden. Op 
deze universiteit wordt veel aan-
dacht besteed aan de Chinese taal. 
Bovendien is de les altijd erg gezellig 
en wordt gezorgd dat iedereen zich 
op z’n gemak voelt. 

Lars Klomp
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