
Training HSK 

SK 101- HSK 1 beginners + pre-examen 

SK 201- HSK 2 pre-examen training 

SK 301- HSK 3 pre-examen training 

SK 401- HSK 4 pre-examen training 

SK 501- HSK 5 pre-examen training 

  
Spreekvaardigheden + HSKK 

SC-01- HSKK  spreken beginners 
SC-02-  HSKK spreken gevorderd niveau 

Begrijpend lezen  

SR-05- Begrijpend Lezen >500 woorden 

SR-10- Begrijpend Lezen >1000 woorden 

Open dag on Zoom  

Datum:   6 & 15 juni 
Tijd:        19:00 - 20:00 uur 
Plaats:     Zoom meeting online 
Aanmelden:   email naar info@chinesecollege.nl
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Periode:  6 juli-16 aug. 

                  2 x per week 

Tijd:         19:00-20:30 

Duur.:      6 weken 

Groep:     6-12 p. 

Tarief:      €285 p.p. 

Vroegboekkorting  €20 

Betalen voor 15 juni 2020 

Registratie: 
www.chinesecollege.nl 
Open  1 juni 2020 
Voor    1 juli  2020 

Alle studiematerialen 
worden digitaal verstrekt, 
geen boeken nodig. 

Zomercursus Online

http://www.chinesecollege.nl
http://www.chinesecollege.nl
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Training HSK  (maandag & donderdag) 

SK101- Beginners + HSK 1 pre-examen 
Voor beginners. De training focust zich op conversatie, uitspraak, basis luister-, lees- en typen 
vaardigheden. Het doel is om 150 basiswoorden te leren en voorbereid zijn om HSK 1 certificaat te 
halen. 

SK201- HSK 2 pre-exam training 
Voor degene die ongeveer 200 woorden kent. De training focust zich on conversatie, luister- en 
leesvaardigheden. Het doel is om 300 woorden te leren en voorbereid zijn om HSK 2 certificaat te 
halen. 

SK301- HSK 3 pre-exam training 
Voor degene die minimaal 500 woorden kent. De training focust zich op luister-, spreek-, lees- en 
basis schrijfvaardigheden. Het doel is om 600 woorden te leren en voorbereid zijn om HSK 2 
certificaat te halen. 

SK401- HSK 4 pre-exam training 
Voor degene die binnenkort HSK4 examen wil doen. De training focust zich op luisteren en teksten 
begrijpen, snel lezen, 1200 woorden herhalen, grammaticale kernpunten en schrijfvaardigheden. 
Het doel is voorbereid zijn om HSK 1 certificaat te halen. 

SK501- HSK 5 pre-exam training 

为近期计划报考HSK五级的学⽣生，报名者需⾄至少已取得HSK4级证书，并已掌握2000以上词汇量量；考前培训讲包

括复习所有的2500词汇，语法重点，限时阅读训练，模拟考试训练和写作训练。 

Spreekvaardigheden + HSKK  (dinsdag & vrijdag) 

SC-01- HSKK spreken beginnersniveau 
Voor degene die al 300-400 woorden kent. De training is gericht op uitspraak en 
spreekvaardigheden: vragen beantwoorden en simpele commentaar geven.  Het doel is 

voorbereid zijn om HSKK mondeling examen van beginnersniveau te halen.  

SC-02- HSKK spreken gevorderd niveau 
Voor degene die ongeveer 1000 woorden kent. De training is gericht op leren spreken over een 
onderwerp en eigen opinie geven. Het doel is voorbereid zijn om HSKK mondeling examen van 
gevorderd niveau te halen. 

Begrijpend Lezen (dinsdag & vrijdag) 

SR-05- Begrijpend Lezen >500 woorden 
Voor degene die 500 karakters kan lezen, en binnen korte tijd het woordenschat en 
leesvaardigheden naar het gevorderde niveau wil verbeteren. 

SR-10- Begrijpend Lezen >1000 woorden 
Voor degene die al 1000 karakters kan lezen, en binnen korte tijd het woordenschat en 
leesvaardigheden naar het hogere niveau wil verbeteren. 

Registratie online via www.chinesecollege.nl voor 1 juli 2020 

http://www.chinesecollege.nl
http://www.chinesecollege.nl
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