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China      
- Verschillen platteland en stad / migratie  -  

Inleiding 

We gaan deze les kijken naar de verschillen die er zijn tussen de stad en het 

platteland van China.  

Aan het einde van deze les weet je: 

- Enkele kenmerken van het platteland in China. 

- Enkele kenmerken van steden in China. 

- De verschillen tussen de steden en het platteland in China. 

- Benoemen waarom mensen in China van het platteland wegtrekken 

en wat de overheid hier tegen doet. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Het beloofde land  

Het oude Israël en de Bijbel horen bij elkaar. De Bijbel begint al in Genesis, 

het eerste Bijbelboek,  over Israël. In de Bijbel staat dat Israël het 

‘beloofde land’ is van het Joodse volk. Niet alleen de Joden zien Israël als 

een heilig land. Ook christenen en moslims geloven dat Israël het land is 

waar God eenmaal zal terugkeren. Christenen vinden dit in het Oude 

Testament, Moslims lezen dit in de Koran. Op 15 mei 1948 werd de staat 

Israël opgericht. Eindelijk had het Joodse volk, dat eeuwenlang was vervolgd 

en opgejaagd, een eigen plek. Duizenden Joden die de Tweede 

Wereldoorlog hadden overleefd, emigreerden naar de nieuwe staat en 

bouwden een nieuw bestaan op. De staat Israël is er dus nog niet zo lang, 

maar de geschiedenis van het land is al heel oud, uit de tijd van de Bijbel. 

Het overgrote deel, namelijk 80% van de bevolking, is Joods. Je hebt dus te 

maken met een Joodse cultuur. Van de andere 20% is het merendeel 

moslim en een klein aantal christen.  

 

 Kun jij kenmerken noemen van een Joodse cultuur? 

Opdracht 1: 

a. Vul de woordwebben in. Waar denk je aan bij ‘platteland’? En waar denk je 

aan bij ‘stad’? 

 

 
 

 Tip: Overleg met elkaar in het groepje over deze twee woorden. Samen weet 
je vaak meer dan alleen! 

Groep 7/8 

Colofon 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:LocationIsrael.svg


            

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Pagina 2 

Leerling - informatie 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
b. Welke dingen zullen in China in de stad op het platteland ook zijn? 

Zet er een groene streep onder. 

c. Welke dingen zullen er niet zijn? Zet er een rode streep onder. 

d. Zijn er ook nog dingen die je wilt aanvullen als je denkt aan de stad of 

het platteland in China? Schrijf dit op in een bruine kleur.  

 

e. Waar zou jij liever willen wonen: in een stad of op het platteland? Leg 

uit waarom. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Opdracht 2: 

a. Waarom zouden mensen van het platteland in China zo massaal 

naar de grotere steden trekken? 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

b. Welke voordelen zou dit hebben? 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

c. Welke nadelen zou dit ook hebben? 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

d. We zien dus dat het platteland door veel mensen in China ook 

niet als ‘aantrekkelijk’ wordt gevonden. Is dit bij ons in 

Nederland ook zo? 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 
e. Stel: jij woont in China op het platteland. Wat zou jij dan doen? 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 



            

            

            
            

            

            

            
            

            

            

            
            

            

            

            
            

            

            

            

            
            

            

            

        

Opdracht 3: 

a. Als dit plan van de Chinese overheid niet werkt, wat zou er dan 

kunnen gebeuren? 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Opdracht 4 

a. Wat heb ik deze les geleerd? 

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

b. Welke informatie wil ik meenemen voor het verwerken van de 

muurkrant? 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wat heb je nodig? 

- Dit werkblad 

- Gekleurde potloden 

- Pen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


