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China 
- Huizen op het Chinese platteland -   

Inleiding 

De leerlingen hebben de afgelopen lessen nagedacht over verschillende 

subthema’s rondom het Chinese platteland. Deze les leren ze meer over de 

huizen op het platteland in China.  

 

Doelstellingen 

De kinderen weten/kunnen aan het einde van deze les: 

- De kenmerken van huizen op het platteland in China. 

- Waar deze huizen van gemaakt zijn.  

 

Doelgroep 

Deze les is bedoeld voor groep 7/8 

 

Vakken en Kerndoelen 

Ruimte 

- Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de 

eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in 

binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, 

werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en 

levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed 

aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 

lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-

Amerika. 

 

Informatie 

Op het platteland in China zijn vaak ook traditionele huizen te vinden. 

Sommige van deze huizen zijn gemaakt van leem.  

Een soort huis zijn de Tulou. Dit zijn huizen die gebouwd zijn tussen rijst-, 

thee- en tabaksvelden. Deze huizen zijn enkele verdiepingen hoog. Ze zijn 

gebouwd rondom een rond of vierkant binnenplein. Vroeger werden deze 
huizen gebruikt als verdedigingsbouwwerk. Daarom hebben deze huizen 

maar één ingang en alleen ramen boven de eerste verdieping. 
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Lesidee 

Introductie  

We richten ons eerst op de huizen in Nederland. We bespreken wat 

voor soort huizen je hebt en wat kenmerken daarvan zijn. Daarna maken 

we de stap naar de huizen op het platteland in China. Welke huizen vind 

je daar? En wat is er kenmerkend voor die huizen? 

 

Inleiding  

We kijken eerst naar de huizen in Nederland. De kinderen denken na 

over de vraag: Wat voor soort huizen heb je allemaal in Nederland? Bijv. 

rijtjeshuis, vrijstaand huis, flat etc. 

We bespreken dit met elkaar. Wat zijn de kenmerken van deze huizen? Bijv. 

hoogte/kleur etc. 

Ook kijken we naar de materialen die zijn gebruikt. Wat voor materialen 

zijn er gebruikt om deze huizen te maken?  

Als laatste denken we na over de vraag: Is er aan het soort huis ook te zien 

of je welvarend bent? 

 

Kern 

We richten ons nu op de huizen op het Chinese platteland.  

Allereerst denken de kinderen na over de volgende vragen: Hoe denk jij 

dat de huizen er in China uit zullen zien? Welke materialen zullen er worden 

gebouwd? 

 

Ik laat de kinderen een plaatje zien met daarop een ‘tulou’ (uitspraak: 

toeloo). De kinderen denken na over de vraag: Wat denk je dat dit is? 

Waarom denk je dat? 

Dit zijn bijzondere huizen in het Zuidoosten van China waar hele families 

in wonen. Dit soort huizen werden vaak rond gebouwd.  

- Van welk materiaal zijn deze huizen gebouw denk je? 

- Waarom zouden de huizen op deze manier gebouwd zijn? 

Tulou (letterlijk ‘aarden gebouw’) zijn gebouwd uit aarde. Deze huizen 

werden vroeger gebruikt als bescherming tegen rondtrekkende 

roverbendes. De tulou worden nu nog steeds bewoond door de Hakka.  

We kijken verder naar de vorm van de tulou. 

- Welke vorm heeft het? 

- Aan wat voor soort huis in Nederland doet het je denken? 

- Zijn er ook ramen/deuren? 

 

De huizen hebben wel iets weg van flats die rond zijn gebouwd. Maar 

soms zijn ze ook in een vierkante vorm gebouwd. Midden in het gebouw 

is een vooroudertempel. Een tulou is opgedeeld in tientallen 

appartementen, elk voor één echtpaar of gezin.  

- Welke voordelen heeft het om met mensen zo in één soort gebouw te 

wonen? bijv. bij dreiging van buiten heb je elkaar 

- Kan het ook nadelen hebben? 

 

Met elkaar bekijken we de volgende video. Zo kunnen we goed zien hoe 

deze huizen eruit zien. Link naar de video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ_Z58r3mIs  

Vragen n.a.v. de video 

- Op welke plek zijn de huizen gebouwd? Bijv. vlakbij de velden waar hun 
gewassen verbouwd worden 

- Is dit een handige plek? Waarom wel/niet? 

 

Tip:  
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https://www.youtube.com/watch?v=ZZ_Z58r3mIs


 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

We denken na over de vraag: Hoe denk je dat de huizen op het platteland 

gebouwd worden? 

Daarbij maken we ook de link naar Nederland: Hoe gaat het bij ons als er 

een huis wordt gebouwd? Zou dit op het platteland in China ook op die manier 

gaan. 

Daarbij wordt er benadrukt dat er op het platteland in China veel 

gewerkt wordt volgens oude methode, ook als het gaat om het bouwen 

van huizen. Het meeste is handwerk, het wordt door de mensen zelf 

gedaan. 

 

Sinds het begin van de 21ste eeuw staat veel tulou’s leeg, omdat veel 

mensen om economische redenen naar grote steden trekken. 

- Wat vind je hiervan, dat mensen om die reden wegtrekken? Kun je dat 

begrijpen? 

- Zou jij in een tulou willen wonen? Waarom wel/niet? 

 

De tulou is één soort huis wat in het Zuidoosten van China op het 

platteland is te vinden. Maar er zijn ook nog andere soorten huizen. Deze 

zullen we nog kort met elkaar bekijken. 

- Er zijn veel meer soorten huizen. Zie de plaatjes in de PPT. 

 

De vorige les hebben we nog gekeken naar de verschillen tussen de stad 

en het platteland. We hebben toen ook even kort gekeken naar de 

huizen. Wat is er anders aan de huizen in de stad? Bijv. moderner gebouwd 

 

Als laatste denken we nog na over deze vraag: Welke betekenis heeft het 

hebben van een huis voor een Chinees wanneer we kijken naar zijn welvaart? 

- Citaat: ‘Ik kom van het platteland en heb mezelf door keihard 

werken omhooggewerkt. Nu heb ik een huis en baan in de grote 

stad.’ -> Huizen op het platteland worden dus ook vaak gelinkt aan 

armoede. Je hebt meer status als je een huis bezit in de grote stad.  

 

Afsluiting 

De kinderen schrijven weer op wat ze deze les geleerd hebben en wat ze 

willen meenemen voor het verwerken van de muurkrant. 

 

Ook denken de kinderen vast na over het project met handvaardigheid. 

Ze gaan dan het Chinese platteland namaken. Welke materialen kunnen de 

kinderen dan gebruiken om ook Chinese huizen te maken? 
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Tijdsplanning 

 

 

 

 

 

 

Materialen 

Introductie: PowerPoint, pen, werkblad  

Inleiding: PowerPoint, pen, werkblad   

Kern: PowerPoint, pen, werkblad, video   

Afsluiting: werkblad, pen   

 

Bronnen 

- https://www.youtube.com/watch?v=ZZ_Z58r3mIs 

 

Verdieping/meer informatie 

- Zie het verdiepingsdocument voor meer informatie over de 

huizen op het Chinese platteland 
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Introductie: 10 minuten 

Inleiding: 10 minuten  

Kern: 30 minuten   

Afsluiting: 10 minuten  

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ_Z58r3mIs

