
Spaans 

 

1) Hoeveel uur wordt het vak gegeven in de bovenbouw (klas 4-5-6)? Havo/Vwo? 

Drie lesuren per week. 

 

2) Hoe wordt het vak afgesloten? Alleen Schoolexamens, ook CE? Mondelinge en/of schriftelijke 

toetsen, practica? 

Schoolexamens; presentatie, mondeling, literatuur, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid. Centraal 

examen is leesvaardigheid.  

 

3) Hoeveel toetsen/projecten en wat voor soort toetsen zijn er per jaar? 

Drie leesvaardigheidstoetsen per jaar in de toetsweken. Er zijn hoofdstuktoetsen met grammatica en 

woordenschat. Daarnaast worden de bij vraag 2 genoemde vaardigheden getoetst. Gemiddeld 8 a 9 

toetsen in totaal per jaar.  

 

4) Welke thema’s komen aan bod? 

De vier vaardigheden in de Spaanse taal, daarnaast literatuur en cultuur Spanje/Latijns-Amerika.  

 

5) Welke vaardigheden komen aan bod? 

Zie vorige vragen.  

 

6) Hoeveel huiswerk wordt er gegeven? 

Dit is een lastig te beantwoorden vraag... er wordt huiswerk opgegeven, maar het ligt vaak aan de 

leerling zelf hoe lang ze met iets bezig zijn. En bijv. woordenschat van een hoofdstuk wordt 

opgegeven, maar moeten de leerlingen zelf indelen en zelf bijwerken en bijhouden. Maakwerk uit 

boek, maar ook soms opdrachten op Classroom. Maakwerk kan bestaan uit grammatica-opdrachten, 

leestoetsen oefenen, lezen voor literatuur (uiteraard), enz.  

 

7) Waar moet je goed in zijn als je het vak wilt kiezen? 

Als je goed kunt memoriseren is dat fijn bij elke taal. Voor leerlingen zonder een groot taalgevoel is 

het goed mogelijk goede cijfers te halen als er inzet wordt getoond en er interesse is voor de Spaanse 

taal.  

 

8) Wat zijn de valkuilen, waar struikelen de meeste leerlingen over? 

Veel leerlingen herhalen te weinig en duiken niet diep genoeg in de stof, waardoor op lange termijn de 

woordenschat te klein is en de kennis te weinig.  

 

9) Wat is de toegevoegde waarde van het vak voor de leerling? 

Spaans is een wereldtaal en wordt in 22 landen gesproken. In de Verenigde Staten (vooral in het 

zuiden) wordt ook veel Spaans gesproken. Daarnaast is überhaupt het leren van een vreemde taal 

goed voor de ontwikkeling, maar ook omdat je je leert open te stellen voor andere culturen via de taal.  

 

10) Voor welke studies en beroepen is het vak nuttig/verplicht? 

Uiteraard voor het studeren van Spaans of bijvoorbeeld studies als Latijns-Amerika studies. Daarnaast 

is het nuttig voor allerlei (international) business-studies, maar zeker ook voor opleidingen binnen het 

toerisme. En voor studies die je (gedeeltelijk) in een Spaanstalig land wilt gaan volgen. Binnen studies 

als politicologie is het nuttig omdat je dan bezig bent met internationale betrekkingen en de 

Spaanstalige wereld enorm in opkomst is.  

 

11) Extra informatie. 


