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VREEMDE TALEN | Vak wordt op middelbare school steeds populairder
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Nederlands? Natuurlijk! Engels?
Uiteraard. Maar Chinees op de
middelbare school? Dat is redelijk
nieuw, maar wordt steeds
populairder onder leerlingen. Vooral
omdat ze met hun kennis binnen
hopen te komen bij de nieuwe
economische wereldmacht. AD
keek mee bij lessen Chinese taal en
cultuur op een school in Rotterdam.

JEROEN SCHMALE

B

ij elke zin die Judith Zoetelief uitspreekt, beginnen
haar brugklasleerlingen
meer te glimmen. De 38jarige docente Chinese
taal en cultuur op het Sint-Montfort College in Rotterdam legt aan
haar jonkies uit wat de Chinese
taal allemaal niet heeft.
Zoetelief: ,,In het Chinees bestaan
geen werkwoordvervoegingen,
geen meervoudsvormen, geen lidwoorden en geen mannelijke of
vrouwelijke vormen.’’
De 13 brugpiepers, in
koor: ,,Yes!’’
Een van hen, een
meisje achter
in de klas, verzucht: ,,Daar
ben ik zo blij
mee, vooral
dat die geslachten niet
bestaan in het
Chinees. Morgen heb ik een
repetitie Frans,
over mannelijke en
zakenwereld.woorden.
Heel interessant.’’
vrouwelijke
Ik
Lucero
Eisden is een van
vind
datTellerias
zo lastig.’’
zijn klasgenoten. Ze is 17 jaar geZoetelief:
,,Nou, zo zie je maar.
leden geboren in de DominiDat
valtRepubliek,
dan mee.’’kwam 9 jaar
caanse
Wat
de Chinese
taal wel Thuis
behelst,
geleden
naar Nederland.
is
legt
ze de
jaren
uit Neaan
Spaans
dekomende
voertaal, op
school
de
leerlingen.
Vandaag
licht
ze toe
derlands.
,,Ik ben
wel goed
met
dat
de Ik
zinsopbouw
inmogelijk
het Chinees
talen.
wil er zoveel
altijd
is: het
onderwerp
leren,hetzelfde
omdat ik in
toerisme +
bijwoord/tijdsbepaling + plaatsbepaling + werkwoord + lijdend
voorwerp.
Dat is nog te overzien, juist omdat
elke Chinese zin zo is opgebouwd.
Maar dan, het schrift: 80.000 karakters. Zoetelief, die in Leiden sinologie studeerde: ,,Om er enigszins geletterd bij te lopen moet je
er zo’n 2500 kennen. Zo’n aantal
beheers ik wel ongeveer.’’

Judith Zoetelief: ‘Om er
geletterd bij
te lopen moet
je 2500 karakters kennen.
Zo’n aantal
beheers ik
wel.’
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Ni hao

Haar brugklassers buigen zich
vandaag over twee karakters: ni
en hao. Bij elkaar betekenen ze in
het Mandarijn, de vorm van Chinees die Zoetelief haar leerlingen
bijbrengt, letterlijk: jij goed. Maar
het is bovenal de meest gebruikte
begroeting in China. Op een pa-
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Basisschoolleerlingen
krijgen op een groeiend
aantal scholen vanaf de
kleuterklas een vreemde
taal aangeboden. Dit
schooljaar brengen exact 1143
basisscholen hun leerlingen
een andere taal bij. Dat zijn er
51 meer dan het jaar ervoor.
Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van EP-Nufﬁc, een organisatie die inzet op internationalisering in het onderwijs. De
meeste basisscholen kiezen
ervoor met Engelse lessen te
beginnen. Vooral in de grensstreek krijgen steeds meer
leerlingen echter Duits. Kennis
van die taal moet hen de kans
geven om in de toekomst een
baan over de grens te kunnen
vinden. Ook krijgen sommige
kinderen in de buurt van de
Belgische grens al op jonge
leeftijd Frans. Een enkele basisschool biedt Spaans aan.
EP-Nufﬁc is enthousiast over
de gestage toename van de talenlessen. ,,Je moet daar
vroeg mee beginnen, dan blijft
het beter hangen,’’ vindt directievoorzitter Freddy Weima.
,,Het is goed voor de positie op
de arbeidsmarkt als kinderen
meer talen leren spreken.’’
De scholen geven maximaal
15 procent van de lessen in de
andere taal. Dat komt neer op
gemiddeld een kwartier per
dag. De leerlingen beginnen
met het zingen van liedjes,
leren de dagen van de week en
kleuren.
Op achttien basisscholen loopt
nu een proef waarbij de leerlingen tweetalig onderwijs krijgen. Daar is 30 tot 50 procent
van de lessen in het Engels.
aan de slag wil; in een hotel ofzo.
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aan de slag wil; in een hotel ofzo.
En als je hier in de stad ziet hoeveel Chinezen er rondlopen als
toerist, dat is echt gigantisch. Zij
vinden het heel ﬁjn als je iets van
hun taal weet en hun gewoonten.
Zo leren we hier ook dat je je visitekaartje altijd met twee handen
aan een Chinees geeft. Dat is
nooit weg om te weten.’’

‘Kennis van
Chinees ﬁjn
voor al die
toeristen’

nementoe
nementoe

lezen en natuurlijk ook schrijven. Niet
alleen de Chinese taal, maar ook het
land, de cultuur en het volk staan
centraal in de lessen. Door middel van
cultuurlessen komen leerlingen in
contact met de rijke Chinese cultuur
en leren ze (inter)cultureel communiceren: culturele do’s & don’ts waar
je in de toekomst veel profijt van kunt
hebben.
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Eindexamenvak
Als je het vak interessant vindt en je
resultaten voldoende zijn kun je op
het havo en vwo kiezen om eindexamen te doen in het vak Chinese taal
en cultuur. Het vak past in de vrije
keuze ruimte van ieder profiel maar
mag ook als tweede vreemde taal (i.p.v
Frans of Duits) in het profiel Cultuur &
Maatschappij en het profiel Economie
& Maatschappij gekozen worden

Montfort
College

VWO • HAVO • MAVO

Chinareis
Wil je je Chinees in de praktijk brengen, authentiek leren Chinees eten en
zelf de Chinese Muur - een wereldwonder- beklimmen? Dat kan: om de
2 a 3 jaar organiseert het Montfort
College een schoolreis naar Beijing!

