
 
 

  

HET KARAKTER VAN CHINA 
DOCENTENHANDLEIDING VOORBEREIDENDE LES 

 MUSEUMBEZOEK 
 90 MIN    
 

GROEPSINDELING 
Om het programma soepel te kunnen starten is het prettig als de 
leerlingen al zijn ingedeeld in twee groepen. Het is fijn als je per 5 
leerlingen een begeleider kunt meenemen. Lukt dit niet, geef dit dan 
s.v.p. door aan reserveren@wereldculturen.nl.  

ONTVANGST 
In het museum worden jullie ontvangen door een museumdocent. Hij/zij 
zal wijzen op de balie waar de groep aangemeld kan worden en op de 
garderobe voor het ophangen van de jassen en het opbergen van tassen. 
Hierna wordt de groep meegenomen het museum in. 

PROGRAMMA 
Qi (spreek uit: tsjie) is de energie die volgens de Chinese cultuur door 
alles en iedereen stroomt: door mensen en dingen, dieren en gebouwen. 
Deze energie zit ook in de Chinese voorwerpen van het museum: in de 
draken die zijn geschilderd op schalen, in een theepotje van steengoed 
en in de schildering van een rots. Tijdens een workshop kalligrafie zal 
jouw Qi uit je penseel stromen. 

VERTRAGING 
Komen jullie later aan dan gepland? Neem dan contact op met het 
museum via telefoonnummer: 088-0042830. Als jullie te laat zijn wordt 
de oorspronkelijke eindtijd van het programma aangehouden en wordt 
het programma dus ingekort.  

TOT ZIENS IN 0NS MUSEUM! 
 

VOORBEREIDINGSLES 
 50 MIN    
Het online lesmateriaal bestaat uit een les over Museum 
Volkenkunde en een les ter voorbereiding op het 
programma  ‘Het karakter van China’ in het museum en 
een verwerkingsles. De les kan klassikaal gegeven 
worden of leerlingen kunnen meedoen met de les op hun 
eigen device d.m.v. de LessonUp app. 

TIJDSINDELING 

INTRODUCTIE MUSEUM VOLKENKUNDE  
 10 MIN   > slide 1 t/m 9 
 

VOORBEREIDINGSLES  
 30 MIN   > slide 1 t/m 15 

VERWERKINGSLES: QUIZ 
 30 MIN   > slide 1 t/m 15 
 

VOORBEREIDING 
• Bekijk het lesplan en lees deze handleiding. 
• Optioneel: laat de leerlingen voorafgaand aan 

de les de LessonUp app downloaden op hun 
eigen device. 

 

UITLEG LESSONUP 
• Klik hier om de les te openen. 
• Druk op de rode knop ‘Geef les’ rechts 

bovenaan de pagina en start de les. 
• Als je vragen digitaal wilt laten beantwoorden, 

kunnen de leerlingen met een device meedoen. 
Ze loggen middels de inlogcode (linksonder) in. 

• Zet naar gelieven het geluid uit van de 
interactieve vragen. Onderaan de pagina staat 
een vink bij geluid. Klik de vink uit. 

 

VOOR WIE  
Groep 7-8 (PO) 
 
LEERDOELEN 
-De leerlingen maken kennis met bepaalde 
aspecten van de Chinese cultuur. 
-De leerlingen krijgen inzicht in het karakter van 
China. 
 
THEMA 
China, schrift, wereldoriëntatie 
 
 
BEZOEKADRES 
Museum Volkenkunde 
Steenstraat 1 
2312 BS Leiden 
 
CONTACT 
Afdeling reserveringen 
088-0042830 
reserveren@volkenkunde.nl 

https://www.lessonup.com/app/plan/adjgZXsokmL3uh9A9/de-kracht-van-afrika
https://www.lessonup.com/app/teach/QFZfk6M8boqrrD5Rf/ZPns44zxiSRqfyRnd/#ZPns44zxiSRqfyRnd-idx=0&ZPns44zxiSRqfyRnd-total=0


Tijdsduur: ½ minuut 
Vertel: binnenkort gaan wij in Museum Volkenkunde het programma 'Het Karakter van China' doen. 
 
 

SLIDE 1 

SLIDE 2 

Woordweb 
Tijdsduur: 5 minuten 
Vraag: wat weet jij al over China? 
Doe: laat leerlingen de woorden die bij hen opkomen invoeren op hun device. Druk vervolgens op ‘bekijk het 
eindresultaat’ en ‘toon alle woorden’. Bespreek het eindresultaat. Optioneel: groepeer een aantal thema’s die bij 
elkaar horen. Sleep hiervoor de bijbehorende antwoorden naar elkaar toe.  
Vertel: China is een enorm land, dat niet in een paar woorden of thema’s  te vatten is. Uit deze rijke geschiedenis en 
cultuur stippen wij een paar thema’s aan namelijk: het Chinese keizerrijk, geloven in China, uitvindingen, het schrift 
en modern China.  
 



  

Tijdsduur: 10 minuten 
Vertel: in China zijn er drie geloven: het daoïsme, confucianisme en boeddhisme. 
Vraag: wie kent een van deze geloven? Welke? Licht die eens toe. 

Doe: kijk naar het linker object. 
Vertel: allereerst was er het daoïsme. De wijze man Laozi schreef zijn ideeën op in het boek Tao te Ching. Hierin 
schreef hij dat je balans moet vinden om mee te kunnen gaan met de energiestroom van het leven. Deze balans zie je 
terug in alles, denk aan warmte en kou, wit en zwart en ying en yang. 

Vertel: na het daoïsme kwam het confucianisme, naar de gelijknamige man: Confucius. Hij vond dat er meer orde 
moest komen. Er is orde, leerde Confucius, wanneer alle mensen dezelfde dingen belangrijk vinden, zoals trouw, 
gerechtigheid, en gehoorzaamheid. 
Vraag: wat vind jij belangrijk dat andere mensen ook belangrijk moeten vinden? 
Doe: kijk naar het object in het midden. 
Vertel: ook eer tonen aan je voorouders was belangrijk. Daarom werd bij het confucianisme voor iedere overledene 
een zieletablet gemaakt, een verblijfplaats voor de ziel.  

Doe: kijk naar het object rechts. 
Vertel: bij het boeddhisme zoekt men naar verlichting: een manier om het lijden te stoppen. Door het achtvoudige 
pad bereiken boeddhisten verlichting. Weet je wie het toppunt van innerlijke rust bereikt heeft? Boeddha. Hij was de 
eerste die verlichting vond. 

 

SLIDE 3 

Tijdsduur: 1 minuut 
Vertel: rond 221 voor Christus bestond China uit zes koninkrijken. De koning Qin won van zijn zes vijanden en 
verklaarde zichzelf keizer van het samengevoegde rijk. Hij liet wegen bouwen, zorgde voor dezelfde wetten, maten 
en gewichten in het rijk. Dit zorgde voor saamhorigheid. 

SLIDE 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 5 

Quizvraag 
Tijdsduur: 2 minuten 
Vraag: waar is de naam China van afgeleid? 
Antwoord: de eerste keizer 
 
 
 

SLIDE 7 

Sleepvraag: 4 minuten 
Vertel: de volgende uitvindingen komen allemaal uit China. Wat is eerst uitgevonden? En wat als laatst?  
Sleep ze in de juiste volgorde. Te zien (v.l.n.r.): zijde, buskruit, papier (/boekdrukkunst), thee en porselein . 
Doe: behandel dit klassikaal of laat het de leerlingen individueel beantwoorden via de app op hun eigen device. 
Tip: klik op de hotspots om te zien wat de afbeelding uitbeeld. 
 
De volgende slides geven toelichting bij de uitvindingen. 
 
 

Slide 6 

Videofragment 
Tijdsduur: 2 minuten 
Doe: bekijk de video. 
Vertel: wellicht ken je het graf van deze keizer wel. Zijn graf werd omringd door een heel leger.  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

SLIDE 8 

Tijdsduur: 1 minuut 
Vertel: thee drinken is al 2000 jaar lang een traditie in China. Voor Chinezen is het nog altijd een belangrijk moment 
van rust en tijd voor elkaar. 
 

Slide 9 

Sleepvraag 
Tijdsduur: 4 minuten 
Vertel: zijde werd voor het eerst gemaakt in China en gaat tot wel bijna 8.5 millennia terug. 
De handel van zijde was zo belangrijk dat de belangrijkste handelsroutes tussen Europa en Azië bekend 
werd als de zijderoute. 
Vraag: hoe wordt zijde gemaakt? 
Doe: sleep de afbeeldingen in de juiste volgorde.  
Antwoord:  
1. de zijderupsen en moerbeibladeren worden op bladen uitgehangen;  
2. geraamtes van takjes worden voorbereid voor de zijderupsen; 
3. de cocons worden gewogen en gesorteerd; 
4. de cocons worden nagemaakt en de zijde wordt om een spoel gedraaid; 
5. de zijde wordt geweven met een weefgetouw. 
 



  

Slide 10 

Sleepvraag 
Tijdsduur: 2 minuten 
Vertel: ook papier is uitgevonden in China. 
Vraag: waar werd het eerste papier van gemaakt? 
Doe: klik op de hotspots om te zien waar ze voor staan. 
Antwoord: papier werd uitgevonden door de Chinees Ts'ai Lun. Hij klopte vezels van bamboeriet, bast van de 
papiermoerbei boom en zijdeafval tot brij. Die brij verdunde hij met water. Toen de pulp was opgedroogd, had hij 
papier! 

Slide 11 

Tijdsduur: 5 minuten 
Vertel: kennen jullie Delfts Blauw? Het is een soort aardewerk, afkomstig uit Delft in Nederland. Het lijkt op porselein, 
maar dat is het niet. Echt porselein haalde de Nederlanders met VOC-schepen uit China. Het was hier erg geliefd. 
Daarom probeerden mensen het na te maken. Ze wisten alleen niet hoe. Pas in de 18e eeuw werd er in Europa ontdekt 
hoe je porselein maakt. In China kenden ze de techniek van het porselein maken al rond de 7e en 9e eeuw na Christus. 
Porselein is zo bijzonder omdat het heel dun en glanzend is.  

Doe: klik op de hotspots op de kaart om meer te weten te komen over de handel van de VOC. 

Slide 12 

Tijdsduur ½ minuut 
Vertel: buskruit is het oudst bekende explosieve mengsel. Explosieve mengsels werden al in de 9e eeuw in China 
gemaakt. 



 

Slide 13 

Tijdsduur : 5 minuten 
Open vraag 
Vertel: Chinezen hebben dus veel uitgevonden. Tegenwoordig staan Chinezen er om bekend dat ze goedkoop spullen 
kunnen (na)maken.  
Vraag: heb jij iets bij je dat is gemaakt in China? 
Doe: tel hoeveel leerlingen iets aan/bij zich hebben uit China. 
Vraag: hoe komt het dat China de producten zo goedkoop kan maken? 
Antwoord: denk aan lage lonen, kinderarbeid, slechtere kwaliteit, slechte werkomstandigheden. 

Slide 14 

Open vraag 
Tijdsduur: 5 minuten 
Vertel: China wordt een steeds belangrijker land in de wereld. Niet alleen in de handel en economie, maar ook op 
politiek, sport, cultuur en militair niveau. Er zijn veel grote steden in China. Hier zie je Shanghai. Dit is de stad met de 
meeste inwoners ter wereld. Het telt er wel 22.265.426. Steeds meer mensen trekken vanuit het platteland en kleine 
dorpen naar grotere steden als deze. 

Vraag: wat zou het gevolg hiervan zijn? 
Mogelijke antwoorden: leegloop op het platteland, dorpen die geheel ontvolkt raken of alleen nog oudere inwoners 
hebben. Of: lawaai, slechte behuizing, milieuvervuiling, criminaliteit en gebrek aan sociale cohesie in de grote steden. 

Slide 15 

Tijdsduur: ½ minuut 
Vertel: binnenkort gaan wij in Museum Volkenkunde het programma 'Het Karakter van China' doen. 


