
  

Leerkracht - handreiking  

China 
- Nederlandse wijk in Shanghai -   

Inleiding 

In deze les maken we een Nederlands-Chinese stadswijk. Als voorbeeld 

nemen we de Nederlandse wijk die we in Shanghai vinden. De kinderen 

maken dit met papier en karton.  

 

Doelstellingen 

1.  De leerlingen weten enkele typerende kenmerken van de 

Nederlandse architectuur.  

2.  De kinderen weten iets over het dagelijkse leven in een 

Chinese stad.    

 

Doelgroep 

Deze les is bedoeld voor groep 7/8.   

 

Vakken en Kerndoelen 

 

Oriëntatie op jezelf en de wereld 

Domein: Kunstzinnige oriëntatie 

Kerndoel 56 

De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor 

aspecten van cultureel erfgoed.  

 

Informatie 

http://krant.telegraaf.nl/krant/archief/20020824/teksten/bin.dorp.yang.bin.hol

land.html  

http://www.pabloconejo.com/replicas.php  

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2738/Cultuur/photoalbum/detail/3235879/34
2691/6/Klein-Nederland-in-China.dhtml  

 

https://www.google.nl/search?q=shanghai&bav=on.2,or.&bvm=bv.60799247,

d.d2k,pv.xjs.s.en_US.60Rsr1mOJU.O&biw=1024&bih=571&dpr=1&wrapid=

tlif139160296317111&um=1&ie=UTF8&hl=nl&tbm=isch&source=og&sa=N

&tab=wi&ei=Ay3yUuX4MKPF0QWAt4DYDw  

 

https://www.google.nl/search?q=shanghai&bav=on.2,or.&bvm=bv.60799247,

d.d2k,pv.xjs.s.en_US.60Rsr1mOJU.O&biw=1024&bih=571&dpr=1&wrapid=

tlif139160296317111&um=1&ie=UTF8&hl=nl&tbm=isch&source=og&sa=N

&tab=wi&ei=Ay3yUuX4MKPF0QWAt4DYDw#hl=nl&q=nederlandse+archi

tectuur&tbm=isch&um=1  
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Colofon 

 

Nederlandse 

wijk in Shanghai  

 

Les voor groep 

7/8 

 

60 minuten 

 

Aardrijkskunde 
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Lesidee 

Introductie  

U maakt op het bord twee kolommen. U vraagt aan de leerlingen hoe een 

stad in China eruit ziet. Deze kenmerken schrijft u in steken op in de 

eerste kolom. U vraagt aan de leerlingen hoe een typische stad in 

Nederland eruit ziet. Deze kenmerken schrijft u op in de tweede kolom. 
Zo nodig vult u beide kolommen aan.  

Voorbeelden van Chinese kenmerken zijn: veel hoogbouw, veel strakke 

lijnen, veel glas, smalle, lange bootjes, weinig groen. Traditionele 

gebouwen hebben vaak een golvend dak.  

Voorbeelden van Nederlandse kenmerken zijn: grachten, bruggetjes, 

Zaanse huisjes, trap/klokgevels, oude kerken, keitjes op pleinen, elk huis 

anders.  

 

Inleiding  

U laat platen zien van de Nederlandse wijk in Shanghai. Bruikbaar 

hiervoor is het fotoalbum hierover dat de Volkskrant op haar site heeft 

geplaatst. Bron: http://reisbloggers.nl/reizen/azie/china/holland-village-een-

klein-stukje-nederland-shanghai/  

Kern 

Lesoverzicht: 

U vertelt dat we met de hele klas een Nederlandse wijk in China na gaan 

maken. Er moeten zowel Nederlandse als Chinese kenmerken in te 

vinden zijn.  

 

Verdeling taken:  

Maak met de klas een overzicht van de te maken gebouwen. Maak een 

verdeling in thema’s. Voorbeelden van thema’s zijn: woonhuizen, haven, 

plein, kerk, kantoorgebouwen. De leerlingen werken in groepjes. Elk 

groepje heeft een thema. Als een groepje het thema ‘haven’ heeft, is het 

handig dat de leerlingen samen één haven bouwen. De woonhuizen 

kunnen wel door elk kind individueel worden gemaakt.  

  

Beschikbaarheid foto’s: 

Laat de leerlingen op internet foto’s opzoeken van de Nederlandse wijk in 

Shanghai. Op pagina 1 staan websites die betrouwbaar zijn. Als de 
leerlingen geen beschikking hebben over internet, kunt u zelf de foto’s 

uitprinten en in de klas ophangen. 

 

Aan de slag 

De leerlingen kunnen aan de slag. Materialen die zij kunnen gebruiken zijn 

karton, papier, mesjes om vouwen in het karton mee te snijden, lijm, 

scharen, onderleggers voor het lijmen en het snijden met de mesjes, 

kosteloos materiaal zoals ijslollystokjes. De leerlingen kunnen zowel 

driedimensionaal als tweedimensionaal werken.   

 

 

 

Detail:  

In de 

gebouwen 

moeten zowel 

Nederlandse 

als Chinese 

kenmerken te 

vinden zijn. 

Voorbeelden:  

- Een typische 

Nederlandse 

haven met 

Chinese 
bootjes. 

- Een hoog 

kantoorgebouw  

met een 

klokgevel.  
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Afsluiting 

Leerlingen presenteren hun resultaat. Ze benoemen de Nederlandse en 

Chinese kenmerken van hun architectuur.  

 

Tijdsplanning 

Introductie: 7 minuten 

Inleiding: 3 minuten 

Kern: min. 45 minuten 

Afsluiting: 5 minuten 

 

Materialen 

Introductie Bord  

Inleiding  Afbeeldingen 

Kern    Stevig karton 

   Mesjes om randen te vouwen 

   Onderleggers voor mesjes en lijm 

   Kosteloos materiaal (ijslollystokjes etc.) 

   Lijm, scharen, potloden 

Afsluiting  -  

 

Verdieping/meer informatie 

Zie: pagina 1 

 

Bronnen 

Zie: Informatie, pagina 1 
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