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Na zijn studies Economie kreeg Jan Wostyn de China-vibe te pakken en begon hij een 

intensieve studie Chinees zowel in China als in Leuven. Als General Manager van 

Hutong School in China organiseert hij nu zelf taalcursussen Chinees en stages in 

China. Jan blikt terug op zijn diverse ervaringen met Chinees studeren en geeft ook 

zijn visie op de huidige markt voor opleidingen Chinees en de kansen voor sinologen 

hierin. 

 

KS: Je hebt een economische achtergrond (master Economie). Waarom 
heb je er een bachelor Sinologie bijgedaan?  
 

Na mijn master Economie (toen nog licentiaat), had ik de kans om met een beurs van 

de Chinese overheid naar China te trekken om een jaar voltijds Chinees te leren. Dat 

was toen het eerste jaar dat zo´n beurs beschikbaar was voor economen en juristen, 

want daarvoor bestond dit enkel voor sinologen. Aangezien ik eigenlijk vóór mijn 

studies Economie al Sinologie had overwogen, was de keuze snel gemaakt om naar 

China te vertrekken. Oorspronkelijk was de beurs voor Beijing, maar een maand voor 

vertrek kregen we te horen dat het Wuhan zou worden, een stad waar ik toen nog 

nooit van gehoord had. 

 

Na dat ene jaar in Wuhan had ik de smaak voor China helemaal te pakken. Ik wilde 

graag mijn kennis over het land verbreden en tegelijk ook mijn Chinees verbeteren. 

Een enige kandidatuur Sinologie (later gelijkgesteld met een bachelor) bleek de ideale 

opleiding hiervoor. Bovendien wist ik dat ik na dat jaar opnieuw in aanmerking zou 

komen voor een nieuwe beurs om verder Chinees te leren in China, dus lang heb ik 

niet getwijfeld! 

 

KS: Wat heb je na je studies gedaan? 
 

Na mijn jaar Sinologie in Leuven, wilde ik graag terug naar China om verder mijn 

Chinees te verbeteren, een nieuwe stad te ontdekken en ook China beter te begrijpen 

met de bagage die ik tijdens dat jaar Sinologie had meegekregen. De keuze viel op 

Xiamen. Dat was nog meer dan Wuhan een voltreffer. Een heel fijne campus, 

gezellige stad met mooi, bergachtig hinterland, een leuke studentengemeenschap en 

een leuke klas met slechts acht studenten: zeven Aziaten (Zuid-Korea, Singapore en 

Maleisië) en mezelf!  

 

Na dat jaar in Xiamen kon ik mijn beurs nog een jaar verlengen en verder Chinees 

studeren aan Fudan Daxue in Shanghai. Na een semester voelde ik echter dat er sleet 

kwam te zitten op de klassikale leerformule en besloot ik dat het tijd werd om mijn 

Chinees in het echte leven te gaan gebruiken.  

 

Ik vond een stage bij een klein Duits vertalingsbedrijfje in Beijing, waarvan de 

eigenaar zes maanden later één van de mede-oprichters van Hutong School zou 

worden. Ik rolde dus op natuurlijke wijze in dat nieuwe project: eerst als Marketing 

Manager, vervolgens als General Manager.  

 



KS: Waar ben je nu mee bezig? 
 

Momenteel werk ik, na een zijsprong als consultant bij Ernst & Young, nog steeds 

voor Hutong School. Ik ben verantwoordelijk voor de contacten met vooral Belgische 

en Nederlandse hogescholen die hun studenten (hoofdzakelijk niet-sinologen) naar 

China sturen om ervaring op te doen via bedrijfsstages. Verder reis ik zelf ook 4 à 5 

keer per jaar om opvolging te doen met onze teams ter plaatse in Beijing en Shanghai. 

Het afgelopen jaar zijn we ook druk bezig geweest met de creatie van onze eigen 

lesmaterialen, waarvan het eerste boek nu uit is en het tweede tegen eind dit jaar ook 

af zou moeten zijn. Op die manier hopen we ook Hutong School als “brand” verder te 

versterken en ook buiten China meer voet aan grond te krijgen. Onze partner in 

Moskou heeft intussen al een Russische versie gemaakt van ons eerste boek en in 

oktober gaan in Mexico ook ongeveer 400 middelbare scholieren in oktober aan de 

slag met ons boek. Hopelijk is dit maar een begin en komen er meer dergelijke 

mogelijkheden in andere landen.  

 

KS: Kan je meer vertellen over de markt voor taalcursussen Chinees en 
stages in China? Op welk vlak onderscheidt Hutong School zich van 
andere scholen?  
 

De markt voor taalcursussen in China valt grofweg uiteen in twee delen: enerzijds zijn 

er de jongeren die naar China reizen om Chinees te leren/verbeteren, anderzijds zijn er 

de lokale expats in Beijing en Shanghai die Chinees “moeten” leren. Bij de eerste 

groep zie ik de vraag de komende jaren zeker nog verder groeien, omdat steeds meer 

middelbare scholen wereldwijd Chinees beginnen aan te bieden. Wel is er een 

vertraging opgetreden omdat China heel wat duurder geworden is dan pakweg vijf of 

tien jaar geleden, vooral qua huisvesting. Bij de expatbevolking is er de laatste jaren 

een nulgroei, omwille van de economische groeivertraging, het duurder worden van 

China zelf, het inkrimpen van de “expat packages” en het vervangen van expats door 

hoog opgeleide Chinezen met internationale ervaring. Dit segment zie ik dan ook niet 

verder groeien.  

 

Wat stages betreft is de vraag iets volatieler en afhankelijk van de “vibe” rond China 

bij studenten. De berichten over een minder sterke economie en luchtvervuiling, 

vooral in Beijing, en sinds 2013 vooral ook de verstrenging van de visumregels, doet 

jongeren met interesse in China toch ook vaak andere oorden in Azië opzoeken.  

 

Wat Hutong School onderscheidt van andere scholen is vooral de “community spirit”. 

Er is een heel familiale sfeer tussen studenten, stagiairs, werknemers en Chinese 

leraars, met veel culturele activiteiten en excursies. Wat Chinees onderwijs betreft 

richten we ons vooral op de verbetering van het gesproken Chinees in kleine groepen. 

Heel veel studenten hebben namelijk al een cursus in eigen land gevolgd, maar na 

dertig of zestig uur in het thuisland, kunnen ze eigenlijk nauwelijks een woord echt 

actief spreken. Een paar weken of maanden cursus in China kunnen hier uiteraard 

wonderen doen.  

 

KS: Is deze markt ook in het Westen aan het veranderen?  
 

Er is zeker een groei in het aantal middelbare scholen dat Chinees aanbiedt, in Europa 

vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het lijkt me veel sterker dan een hype, 



maar een terugslag valt niet uit te sluiten. Als je het puur utilitaristisch bekijkt, kan je 

op drie jaar tijd in de middelbare school uiteraard veel meer Duits, Frans of Spaans 

leren dan Chinees. Maar als “eye opener” zijn cursussen Chinees voor veel jongeren 

volgens mij veel interessanter dan een vertrouwde Westerse taal. Wereldwijd blijven 

er ook nieuwe Confucius Instituten en classrooms bijkomen, al lijkt hier ook wel wat 

rek op te zitten, want dat kost natuurlijk geld en met de groeivertraging worden alle 

budgetten toch iets nauwlettender bekeken, ook in China.  

 

Uiteindelijk hangt alles af van hoe dominant China economisch gaat worden. Ik 

geloof niet dat Chinees Engels kan verdringen als lingua franca tussen Westerse 

landen, maar als China ooit hetzelfde welvaartsniveau als de Verenigde Staten zou 

kunnen bereiken (verre van zelfsprekend), dan zou de pure macht van het getal er 

zeker kunnen voor zorgen dat een basiscursus Chinees naast Engels overal ter wereld, 

en zeker in Azië, een onmisbaar vak wordt. Maar om echt vloeiend te worden in 

Chinees, en dus Chinees ook professioneel te kunnen gebruiken, moet je toch al snel 

twee jaar intensief in China gaan studeren, en dat is natuurlijk niet voor iedereen 

haalbaar. Qua levenswijze en waarden spreekt China verder ook minder tot de 

verbeelding dan de VS, al kan dat natuurlijk verder evolueren. Het aantal jobs dat 

Chinees vereist zal in het Westen zeker toenemen, maar in het komende decennium 

toch nog eerder een beperkte niche blijven, is mijn inschatting. In Azië daarentegen, 

waar China veel dominanter aanwezig zal zijn als grote buur, denk ik dat kennis van 

het Chinees veel sneller een vast deel zal gaan uitmaken van een goede opleiding.  

 

KS: Welke rol kunnen sinologen spelen in het huidige aanbod van 
opleidingen Chinees? Zijn er eerder kansen in China of in het Westen?  
 

In het Westen is het moeilijk voor Hutong School om als privé-initiatief door te 

breken met Chinese taal omdat er zo’n groot aanbod is in de publieke sector 

(middelbare scholen, hogescholen, avondopleidingen, Confucius Instituten, etc…) die 

Chinees heel goedkoop (want gesubsidieerd), maar wel in grote groepen, aanbieden. 

Voor sinologen die graag les willen geven, hetzij groepslessen in de publieke sector, 

hetzij privélessen in de privésector, denk ik dat er de komende jaren zeker geen 

gebrek aan kansen zal zijn. In de publieke sector in het Westen gaat de voorkeur uit 

naar sinologen, eerder dan Chinese leraars, omdat zij een veel betere voeling hebben 

met de achtergrond van de studenten, wat vaak een enorm probleem is bij de Chinese 

leraars in Confucius Instituten, die in een nieuw land “gedropt” worden en er weinig 

affiniteit mee hebben. In China zelf maakt een sinoloog volgens mij helaas geen kans. 

Studenten reizen nu eenmaal niet naar de andere kant van de wereld om les te krijgen 

van iemand uit hun eigen thuisland…  

 

KS: Achteraf bekeken, wat vond je het meeste waardevol aan je opleiding 
Sinologie in Leuven? Ontbrak er iets?  
 

Ik vond vooral het vak “Geschiedenis van het moderne China”, op basis van het boek 

The Search for Modern China van Jonathan Spence, razend interessant. Dat was echt 

het soort achtergrond dat ik tijdens mijn eerste jaar in China miste om China beter te 

begrijpen. Graag had ik iets meer klassiek Chinees geleerd, maar in enige kandidatuur 

had ik enkel het beginnersgedeelte. Ik heb ooit nog wel wat boeken gekocht om die 

hiaat zelf in te vullen, maar eens je begint te werken, is het gewoon echt moeilijk om 

daar nog structureel iets aan te verhelpen!  



 

Ook goeie herinneringen hou ik over aan de taallessen van Prof. Zhao, die zo hard op 

de juiste tonen bleef hameren. Het was behoorlijk enerverend in het begin moet ik 

eerlijk toegeven, want het kon best lang duren voor een volzin eindelijk helemaal juist 

gelezen was, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik altijd veel aandacht aan de 

tonen ben blijven besteden, en daar ben ik haar zeker dankbaar voor.  

 

Het is moeilijk om te oordelen wat ontbrak, aangezien ik uiteindelijk maar één jaartje 

gevolgd heb. Een reeks met gastlezingen over modern China zou ik zeker heel 

interessant gevonden hebben. Elke week iemand die zich verdiept heeft in een 

bepaald thema met betrekking tot China en die daarover komt spreken, dat lijkt me 

zeker een goede aanvulling op de meer academische vakken.  

 

KS: Zou je opnieuw Sinologie/Chinees gaan studeren als je kon 
terugkeren in de tijd? 
 

Absoluut! Voor mij was die enige kandidatuur enorm verrijkend en de perfecte 

aanvulling op de ervaringen in China zelf. Ik zou iedereen met sterke interesse in 

China of Chinees zeker de opleiding Sinologie aanraden, maar ik zou ook duidelijk 

maken dat een jaar in China gaan studeren na of tijdens de bachelor een absolute must 

is. Ik geloof persoonlijk echt niet dat je een goede (moderne) sinoloog kan worden 

zonder op zijn minst één jaar in China geleefd te hebben. Hoeveel je ook over China 

leest, als je de mensen achter dat land niet aanvoelt en begrijpt, zal je kennis van 

China altijd partieel blijven.  

 

KS: Wat wil je nog realiseren in de toekomst? 
 

Lastige vraag! Ik hoop vooral dat Hutong School nog vele jaren het privilege mag 

hebben om studenten van over de hele wereld een eerste ervaring in China te 

bezorgen. Ik denk dat dit echt voor heel veel jongeren maar ook oudere studenten een 

overweldigende en verrijkende ervaring is, die echt een impact heeft gehad over hoe 

ze naar de wereld kijken, maar ook hoe ze naar zichzelf kijken. Een eerste verblijf in 

China blijft voor elke Westerling toch altijd een stap in het onbekende, hoeveel China 

reportages of YouTube video’s je ook op voorhand zou bekeken hebben.    

 

Verder zie ik mezelf ook nog wel andere dingen doen in de toekomst, maar de kans 

dat China daar een deel blijft van uitmaken is vrij groot. Een paar jaar geleden was ik 

op bezoek in Afrika (Benin) en ook daar was de Chinese aanwezigheid zeer 

nadrukkelijk, al was er duidelijk ook sprake van een “clash of civilizations”…  

Misschien valt daar voor Belgische sinologen ook iets interessants te doen?  

 

KS: Welke andere passies/hobby's heb je naast jouw werk? 
 

Met drie jonge kinderen in huis is de tijd naast het werk snel gevuld! Ik ga een paar 

keer per week wat fietsen en joggen, maar de weekends gaan toch meestal naar het 

gezinsleven, met wat uitstapjes links en rechts. Ik zou graag nog een paar wereldtalen 

willen bijleren (pakweg Arabisch, Russisch en Hindi), maar ik vrees dat ik daarvoor 

ga moeten wachten tot de kinderen het huis uit zijn… Hopelijk is het talencentrum in 

mijn hersenen tegen dan nog niet gefossiliseerd! 

 



KS: Hoeveel verdien je? Of (minder direct) hoeveel denk je dat een net 
afgestudeerde sinoloog als loon kan verwachten? 
 

Dat hangt natuurlijk van heel veel factoren af! Eerst en vooral denk ik dat het voor 

beginnende sinologen belangrijk is verder te kijken dan dat eerste loon. Het 

belangrijkste aan je eerste job(s) is vooral dat je jezelf verder ontwikkelt en ontdekt 

wat je echt graag en goed doet, want dat is de beste garantie op een mooie carrière. 

Teveel pas afgestudeerden denken dat ze er nu wel zijn, met dat diploma in de hand, 

terwijl het eigenlijk nog allemaal moet beginnen. Wat je ook doet, als je iets vindt dat 

je graag doet, word je er vanzelf ook steeds beter en beter in, en dat vertaalt zich op 

termijn altijd in een betere verloning, al moet je wel ten gepaste tijde even op je 

strepen staan en tegenover je werkgever je bijdrages duidelijk maken. Als je je eigen 

vaardigheden en kennis steeds verder ontwikkelt, heb je ook altijd de mogelijkheid 

om voor jezelf te beginnen, indien een “baas” jou niet naar waarde schat.  

 

Maar goed, da’s natuurlijk het antwoord waar niemand zat op te wachten! Bij Hutong 

School in China zou een beginnende sinoloog waarschijnlijk als “Program Consultant” 

worden ingezet, en daar is de verloning rond de 10-12.000 CNY netto, dus ongeveer 

1400-1600 euro netto. In België heb ik daar eerlijk gezegd geen zicht op.   


