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Spaans als vreemde taal binnen
het onderwijs
De meerderheid van de leraren Spaans in België hebben een studie in Romaanse talen en
Letterkunde of in Vertalen en Tolken afgerond. Hoewel de meesten de Belgische nationaliteit
bezitten, is er een aanzienlijke en toenemende aanwezigheid van native leerkrachten. De leraren
Spaans vormen een groep van meer dan 1.000 leerkrachten, die er op gebrand zijn hun vaardigheden
aan de hand van taal- en didactische training te verbeteren. Ze zijn met name werkzaam in
het secundair onderwijs wat betreft de Franse Gemeenschap en in het volwassenenonderwijs
binnen de Vlaamse Gemeenschap, en wel in de dienovereenkomstige verhouding tot het aantal
studenten van elke gemeenschap.
Binnen de Franse Gemeenschap zijn de docenten Spaans in het hoger secundair onderwijs
(baccalaureaat in Spanje) verplicht een bachelorsdiploma in de Romaanse of moderne talen
en letterkunde te hebben behaald en een opleiding te hebben gevolgd die gelijkwaardig is
aan de master voor onderwijzend personeel Spaans binnen het secundair onderwijs, genaamd
Agrégation (AESS). Dit zou het meest geschikte profiel zijn, maar de centra kunnen tevens een
beroep doen op leerkrachten met andere profielen mochten de vacatures lastig te vervullen
zijn (bijvoorbeeld afgestudeerden in vertalen bij de Agrégation of een ander diploma inzake
pedagogische geschiktheid).
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Vanaf het academisch jaar 2007-2008 heeft in de Vlaamse Gemeenschap de (Specifieke
lerarenopleiding - SLO) de cursus vervangen voor het verkrijgen van het certificaat van pedagogische
bekwaamheid (Bewijs van pedagogische bekwaamheid). Dit betreft een opleiding die recht geeft
op 60 studiepunten waarvan er 30 corresponderen met praktische training waarbij het mogelijk
is in een specifiek vak en op een bepaald niveau les te geven. Het is echter de bedoeling dat
deze specifieke opleiding voor SLO-leraren vanaf 2019 zal ophouden te bestaan. De opleiding zal
worden vervangen door een tweejarige “Educational Master” (Educatieve master) die uitsluitend
door universiteiten zal worden aangeboden (combinatie van theoretisch en praktisch onderwijs).

Vroegschoolse educatie
Zoals dit bij de overige vreemde talen het geval is, wordt Spaans op Belgische scholen niet op
dit niveau aangeboden.

Primair Onderwijs
Door Belgische basisscholen wordt doorgaans geen Spaans aangeboden, tenzij in zeer specifieke
gevallen, als buitenschools vak, zowel in de Franse als de Vlaamse Gemeenschap.

Voortgezet onderwijs
In het schooljaar 2016-2017 werd Spaans door ongeveer 13.744 middelbare scholieren in de drie
Belgische Gemeenschappen, voornamelijk als L4 (derde vreemde taal) gevolgd.
Binnen de Franse Gemeenschap werd Spaans door 9.787 leerlingen gevolgd. Deze cijfers
komen vrijwel overeen met die voor Duits. Leerlingen volgen gewoonlijk een van deze twee talen
als L4, na Engels en Nederlands, hoewel in sommige onderwijscentra van Wallonië Spaans in
bepaalde gevallen ook als L3 (in plaats van Nederlands) wordt gekozen.
In de centra van de Vlaamse Gemeenschap, waar de opleiding Frans en Engels bijna
verplicht is en Duits zeer geliefd, werd Spaans door 3.957 leerlingen binnen het secundair
onderwijs gevolgd. Deze cijfers worden jaar na jaar met een lichte opwaartse trend gehandhaafd.
Spaans blijft vooralsnog op L4. Het wordt daarom uitsluitend gekozen door leerlingen die
belangstelling hebben voor de studie van vreemde talen.

Beroepsopleiding
Binnen het voortgezet beroepsonderwijs is Spaans minder vertegenwoordigd. Er moet echter
rekening worden gehouden dat het aantal studenten dat een andere taal dan de officiële talen
of het Engels in dit stadium volgt ook erg laag is en uitsluitend op beroepsmatige wijze in
de Franse Gemeenschap wordt aangeboden. Binnen de Vlaamse Gemeenschap wordt Spaans
overwegend niet in deze beroepsopleiding aangeboden. Doorgaans is het uitsluitend mogelijk
deze taal binnen het technisch en artistiek algemeen voortgezet onderwijs te volgen.

Hoger onderwijs
Het aantal studenten Spaans in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap bedraagt
ongeveer 2.558. Binnen de Franse Gemeenschap leggen ongeveer 5.241 studenten zich
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toe op het leren van Spaans. In beide gevallen omvatten de cijfers zowel universitaire
als niet-universitaire studenten (op middelbare scholen: Hautes Écoles in het Frans en op
Hogescholen in het Nederlands), nog afgezien van degenen die de taal bestuderen om kosteloos
studiepunten te verkrijgen bij talencentra die aan elke universiteit zijn toegewezen.

Aantal studenten Spaans binnen het hoger onderwijs (2016-17)
Vlaamse
gemeenschap

Franse gemeenschap

TOTAAL

Studenten

2.558

5.241

7.799

Docenten

56

79

135

Bron: gegevens ter beschikking gesteld door de Adviesraad voor het Onderwijs

Overig: volwassenenonderwijs
Het aantal studenten Spaans binnen het Volwassenenonderwijs of Sociale Promotie van de Franse
Gemeenschap bedroeg in het jaar 2016-2017 4.545. Het is de taal die, na Engels en Nederlands,
het meest door volwassenen wordt geleerd.
Binnen de Vlaamse Gemeenschap is Spaans, nog voor Frans en Engels, de meest
bestudeerde niet-nationale taal met 18.955 studenten.
Binnen de Duitstalige Gemeenschap werd Spaans door 106 studenten in het jaar 20162017 gevolgd, achter Duits, Frans en Engels, maar voor het Nederlands, de andere nationale taal.

Gegevens ten aanzien van het Spaans binnen het volwassenenonderwijs (2016-2017)
Vlaamse
Gemeenschap

Franse gemeenschap

Duitstalige
Gemeenschap

TOTAAL

Leerlingen

18.955

4.545

106

23.606

Docenten

382

125

3

510

Centra

83

71

4

158

Als samenvatting tonen we hieronder de ontwikkeling van leerlingen die het Spaans
volgen in de stadia die door de ministeries van Onderwijs van de Belgische taalgemeenschappen
(Secundair en Volwassenonderwijs) worden gereguleerd. De cijfers blijven tijdens de laatste jaren
binnen de schoolpopulatie redelijk stabiel:
Leerlingen Spaans in België: Secundair / Volwassenen (evolutie)
2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Secundair

13.485

13.221

13.320

13.334

13.179

13.643

13.744

Volwassenen

24.419

23.899

23.104

22.994

23.253

23.132

23.606

TOTAL

37.904

37.120

36.424

36.328

36.432

36.775

37.350
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In de Vlaamse Gemeenschap is Spaans binnen het volwassenenonderwijs de meest
bestudeerde niet-nationale taal.
Naast de mogelijkheden om Spaans binnen het erkende onderwijssysteem van België en
bij tal van taalacademies te volgen, is het ook de moeite waard om aandacht te besteden aan de
activiteit van het Instituto Cervantes, dat sinds 1997 in Brussel aanwezig is. Hieronder zullen we
verder ingaan op de rol van deze instelling.

Het Ministerie van Onderwijs en
Beroepsopleiding van Spanje in België
Het ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding is aanwezig in België via de Adviesraad voor
het Onderwijs van de Ambassade van Spanje. Daarnaast is er een vertegenwoordiger van het
ministerie van Onderwijs in de Hoogste Adviesraad van de Europese Scholen. Aan de andere kant
is er ook een ministerie van Onderwijs van de Permanente Vertegenwoordiging van Spanje bij
de Europese Unie dat zich bezighoudt met onderwijs in het kader van de Europese instellingen.
De Adviesraad voor het Onderwijs van de Ambassades van Spanje in België, Nederland
en Luxemburg vertegenwoordigt het ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding (MEFP) in
de Benelux. Het hoofdkantoor bevindt zich in Brussel (alwaar een onderwijsbegeleider, een
algemeen secretaris, twee technisch onderwijskundigen en administratief personeel werkzaam
zijn). De raad beschikt daarnaast over een kantoor in het Spaanse Consulaat van Amsterdam
(waar een onderwijskundig adviseur werkzaam is) en een andere ruimte bij het Consulaat van
Luxemburg. De Adviesraad in Amsterdam richt zich op externe werkzaamheden van de MEFP in
Nederland, terwijl vanuit Brussel de werkzaamheden van het ministerie in Luxemburg en België
(in de verschillende taalgemeenschappen) worden gecoördineerd.

Onderwijscentra
Het ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding verzorgt lessen Spaans / in het Spaans in
België, enerzijds via de Vereniging van Spaanse Taal en Cultuur en anderzijds via de geselecteerde
leraren voor de verschillende Europese Scholen van het land.
De Vereniging voor Spaanse Taal en Cultuur van Brussel (ALCE), ondergebracht in het
Spaanse Ministerie van Onderwijs in België, onderwijst de Spaanse taal en cultuur aan kinderen
van Spanjaarden in de leeftijd tussen 7 en 17 jaar. In het schooljaar 2017-2018 werd door 10
docenten aan 1.335 leerlingen in 25 klaslokalen verdeeld over de drie gemeenschappen van
België lesgegeven. De algemene gegevens van de Vereniging voor Spaanse Taal en Cultuur van
Brussel vanaf het schooljaar 2010-2011 worden hieronder weergegeven:
Cijfers van het Brussels ALCE (evolutie van het aantal leerlingen, docenten en klaslokalen)
2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Leerlingen

1.597

1.503

1.459

1.390

1.267

1.323

1.291

1.335

Docenten

15

14

13

12

11

11

11

10

Klaslokalen

35

34

31

30

27

25

25

25

Bron: Adviesraad voor het Onderwijs
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De oorsprong van de ALCE dateert uit de jaren ‘70 toen het werd opgericht om voor
kinderen van Spaanse immigranten arbeiders te zorgen en vond in België een brede weerklank.
Het aantal inschrijvingen kende in de jaren tachtig een daling, van bijna 5.000 leerlingen in het
schooljaar 1979-1980 tot 1.295 in 1993-94. Sindsdien is een periode van herstel ingetreden en nu
kunnen we spreken van een stabiliteit die wordt bevorderd door de diversificatie van het profiel van
cursisten: van kinderen van werknemers van internationale instellingen tot kinderen van Spaanse
afkomst van de tweede of derde generatie, of zelfs kinderen met de Spaanse nationaliteit, maar
met beide ouders van een andere oorsprong. Gegeven de omstandigheid dat het is geëvalueerd
en aangepast aan de nieuwe realiteit blijft het programma de interesse van Spaanse gezinnen
wekken. Momenteel vindt een deel van het onderwijs plaats in een blended modaliteit via het
online platform International Classroom. Dit soort onderwijs heeft het mogelijk gemaakt om het
programma te rationaliseren door de spreiding van de klaslokalen te verminderen en ook het
aantal uit Spanje afkomstige leraren enigszins te terug te brengen.
Ter bevordering van de Spaanse cultuur, organiseren het onderwijsteam en de Adviesraad
voor het Onderwijs literaire wedstrijden en buitenschoolse activiteiten, zoals uitstapjes naar
Spanje, bezoeken van het Europees Parlement of aan tentoonstellingen en steden met betrekking
tot de Spaanse wereld.

Studenten van de ALCE op de Plaza de España van Brussel

Tot het schooljaar 2010-2011 schreef de regelgeving voor dat eindproeven overeenkwamen
met niveau IV van de ALCE. 86 leerlingen namen deel aan de toets waarbij 76 zijn geslaagd. Vanaf
het academiejaar 2011-2012 zijn de niveaus van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader
van kracht geworden en daarnaast een nieuw curriculum voor het onderwijs van de ALCE. Dit
nieuwe curriculum bepaalt de opzet van de eindtoetsen voor de accreditatie van het niveau van
de verworven competenties. Vervolgens bieden we de gegevens van de studenten die aan de toets
voor elk niveau (B1, B2 en C1) sinds 2011-2012 hebben deelgenomen en die over het algemeen
immer goede resultaten hebben opgeleverd:
72

DE WERELD LEERT SPAANS. België

2018

B1

B2

C1

Totaal

Cursusjaar

Aantal studenten

Aantal studenten

Aantal studenten

Aantal studenten

2011-2012

68

66

58

192

2012-2013

115

90

48

253

2013-2014

128

80

85

293

2014-2015

110

97

54

261

2015-2016

109

93

70

272

2016-2017

105

82

49

236

2017-2018

123

110

63

296

België beschikt over vijf Europese scholen, vier gevestigd in Brussel en één in Mol. Het
totaal aantal leerlingen is verder toegenomen in verhouding tot het aantal functionarissen van
de instellingen. Momenteel zijn gesprekken gaande over een aantal jaren een nieuwe Europese
school binnen het gebied van de hoofdstad op te zetten (er is sprake van 2020), hoewel vóór die
datum een voorlopige vestiging mogelijk kan worden geopend.
Het aantal leerlingen binnen de sectie Spaanse is de afgelopen jaren redelijk stabiel
gebleven (ongeveer 750), hoewel er een relatief significante toename in het schooljaar 20172018) viel te bespeuren. Aan de andere kant is het aantal personen dat Spaans als vreemde taal
studeert, overwegend geleidelijk toegenomen en er ook een grotere toename in deze cursus (1751
leerlingen, 100 meer dan in 2016-2017) is waar te nemen. Met betrekking tot docenten geven
er 37 in deze centra Spaans of vakken in het Spaans, 13 in het lager en 24 in het middelbaar
onderwijs.

Europese school van Brussel (Uccle)
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De volgende tabel toont het verloop van het aantal leerlingen en docenten Spaans in de
Europese scholen van België:
Europese scholen van België: evolutie van studenten, docenten en onderwijslocaties
2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Studenten van de
afdeling Spaans

740

743

739

895

766

752

769

935

Studenten van
ELE

1.238

1.447

1.345

1.267

1.490

1.640

1.688

1.781

Docenten

27

27

27

27

27

27

24

24

Leerkrachten

10

11

12

14

14

13

17

13

Onderwijslocaties

4

4

4

4

4

4

4

4

* Er zijn in totaal vijf Europese scholen in België. De docenten worden echter uitsluitend door het ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding geselecteerd in vier centra waarvan de gegevens in de tabel worden weergegeven. Op de Europese School V (Mol), waarvan de gegevens niet in de tabel zijn opgenomen, zijn ook ELE-studenten ingeschreven en Spaanse leraren die door het centrum worden ingehuurd.

Programma’s
Een van de belangrijkste taken van de Adviesraad is de bevordering van de Spaanse taal en
cultuur in de onderwijssystemen van de landen die onder zijn bevoegdheid vallen. De Adviesraad
beheert verschillende programma’s om de relaties van de educatieve gemeenschappen in de
Benelux met de Spaanse te bevorderen en te versterken.
Het programma taal assistent, in het kader van een bilaterale overeenkomst tussen de
Franse Gemeenschap en Spanje, is goed ingeburgerd in België. Deze lerarenassistenten dragen
niet alleen bij aan de verbetering van het onderwijs in de corresponderende taal, maar brengen
ook een meer authentieke en multiculturele benadering van het onderwijzen van de vreemde
taal. Voor het academisch jaar 2018-2019 werden 30 jonge Franstalige Belgen geselecteerd
om vanuit de Franse Gemeenschap naar Spanje te gaan en 15 Spanjaarden naar centra in de
Franse Gemeenschap van België. Opgemerkt dient te worden dat de groep Spaanse assistent
functionarissen de omvangrijkste binnen de Franse Gemeenschap is, voorafgaand aan Engelse of
Nederlandse taalassistenten, en dat België meer van deze assistenten naar Spanje stuurt dan de
rest van de landen waarmee soortgelijke uitwisselingsovereenkomsten zijn gesloten.

Spanje is het land dat de meeste taalassistenten vanuit België ontvangt. Het collectief
taalassistenten Spaans is het talrijkst in de Franse gemeenschap.
De Adviesraad voert ook een aanvullende selectie uit om tegemoet te komen aan de
behoeften van de Spaanse autonome regio’s. Elk jaar worden tevens Franse taalassistenten voor
dit quotum geselecteerd (20 voor het academisch jaar 2018-2019). Anderzijds worden Belgische
jongeren ook geselecteerd om het Engels te ondersteunen en in 2018-2019 zijn 8 jongeren
(voornamelijk uit Vlaanderen) geselecteerd als taalassistenten. Aan dit contingent dienen ook
die Belgische assistenten te worden toegevoegd die verzoeken om nog een jaar in Spanje te
verlengen.
Vervolgens kunt u zien hoe het bilaterale programma voor taalassistentie is geëvolueerd
(vervangende assistenten niet meegerekend).
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Spaanse taalassistenten in België

Aantal
assistenten

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

17

23

32

31

40

43

42

46

50

Bron: Statistieken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport

Spaanse taalassistenten die naar België gaan

Aantal
Assistenten

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Bron: Statistieken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport

Een van de meest relevante maatregelen om uitvoering te geven aan de doelstellingen van
de Adviesraad is het opleiden van docenten die in België Spaanse les geven of gaan geven door
middel van het organiseren van activiteiten gericht op onderwijsvernieuwing, het presenteren
van de leermiddelen en de onderling uitwisseling van ervaringen.
Hiertoe stelt de Adviesraad voor het Onderwijs jaarlijks een Teacher Training Plan op,
waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften zoals aangegeven door docenten van de
verschillende gebieden en niveaus. Het programma omvat verschillende aspecten: de initiële
opleiding voor studenten die zich voorbereiden op het docentschap Spaans, voornamelijk
studenten binnen de Mastersopleiding gericht op het bijbrengen van didactische vaardigheden;
de permanente opleiding van leraren Spaans op het gebied van het secundair onderwijs,
volwasseneneducatie en hoger onderwijs; blended opfriscursussen gericht op het opfrissen van
het Spaans en vakdidactiek voor Belgische leraren die zich toeleggen op het onderwijzen van
andere talen en, ten slotte, de opleiding van Spaanse leraren in de Fellowships Spaanse taal en
cultuur (ELK) en Europese scholen en tenslotte aan taalassistenten.
De opleidingsactiviteiten en het bijhouden van methodologische, taalkundige en culturele
aspecten worden voor docenten sinds jaar en dag georganiseerd in samenwerking met instanties
die zich toeleggen op het onderwijzen en bevorderen van de Spaanse taal in de Benelux. Op deze
manier wordt steun verkregen van, onder andere, de volgende instellingen:
– Opleidingscentra voor leerkrachten van verschillende onderwijsnetten: CAF, CECAFOC,
SEGEC, Red Go, VSKO, CNO, etc.
– Belgische universiteiten: Katholieke Universiteit van Louvain-La-Neuve (UCL), Katholieke
Universiteit Leuven (KU-Leuven),
– Universiteit Antwerpen
– Vrije Universiteit Brussel
– Université de Mons
– De Universiteit van Luik
– De Universiteit Gent, etc.
– Middelbare scholen: Odisee-KU Leuven (Brussel),
– Haute Ecole de Charleroi, Haute Ecole van Luik, etc.
– Volwassen scholen, vooral in Vlaanderen (CVO - Centrum voor Volwassenenonderwijs).
– Het Instituto Cervantes in Brussel.
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Bovendien is de bevordering van de studies in Spanje ook een van de doelstellingen
van de werkzaamheden van de Adviesraad voor Informatie en Begeleiding ten aanzien van
goedkeuringen en validatie van educatieve publicaties.
Met betrekking tot de bevordering van het Spaanse universitaire systeem, werkt de
Adviesraad samen met de Spaanse universiteiten en overige instellingen, zoals de SEPIE (Spaanse
dienst voor de internationalisering van het onderwijs) en wonen student beurzen bij en andere
educatieve fora (bijvoorbeeld het Talentforum aan de Universiteit van Antwerpen, de beurs voor
het hoger onderwijs in de Europese scholen in Brussel en briefings ten aanzien van het studeren
in Spanje aan universiteiten, colleges met studenten, etc.).

Studiebeurs van de Europese scholen

Feria Talent Forum van de Universiteit van Antwerpen

Resource Centre
Het Resource Centre beslaat een ruimte van ongeveer 60 m2 op het hoofdkantoor van de
Adviesraad voor het Onderwijs in Brussel. De catalogus bestaat uit meer dan 10.000 referenties.
Het meest opgevraagde materiaal zijn audiovisuele collecties en ELE-handleidingen en -materialen.
Het Counseling Resource Center is een referentiepunt voor leraren Spaans in België. Het werkt
samen met Spaanse uitgevers op het gebied van ELE. Dit centrum voor het volgen van een
lerarenopleiding en het beleggen van bijeenkomsten is bij uitstek uniek in België op het gebied
van Spaans. Het wordt daarnaast gebruikt als klaslokaal voor het geven trainingen door de
Adviesraad of de organisaties waar het mee samenwerkt.
Het Resource Center stelt ook toegang tot het platform beschikbaar voor digitale ELEO
van het ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding. ELEO is een e-learning platform dat
tevens fysieke boeken van de Resource Centres uitbrengt. Met andere functies kunnen gebruikers
gratis toegang krijgen tot de catalogus van het grote publiek, het op beperkte schaal uitlenen
van elektronische boeken (niet-fysiek) en het permanent downloaden van boeken en andere
publicaties van het ministerie.

Publicaties
Door de Adviesraad worden elk jaar verschillende publicaties uitgebracht, voornamelijk gericht
op Spaanse docenten en taalassistenten. In het publicatieschema onderscheidt het tijdschrift
Mosaico zich met artikelen over ELE-methodologie en didactische materiaal zoals Hulp voor
assistenten. Daarnaast wordt de maandelijkse nieuwsbrief Infoairesoría gepubliceerd, waarin de
activiteiten van de Adviesraad en overig nieuws met betrekking tot het Spaans worden vermeld.
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Omslagen van enkele van de publicaties van de Adviesraad voor het Onderwijs in België

In navolging van de huidige tendens om online publicaties uit te brengen, stelt deze
Adviesraad zijn middelen beschikbaar aan gebruikers via de website, in de secties bestemd voor
publicaties en lesmateriaal (www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales).

Overige programma’s
De Adviesraad voor het Onderwijs werkt daarnaast samen met universiteiten en centra voor hoger
onderwijs bij het organiseren van conferenties en congressen en ten aanzien van publicatie van
uitgaves. Daarnaast onderhoudt het samenwerkingsverbanden met verschillende verenigingen
van leraren Spaans, waaronder de Belgische Vereniging van Hoogleraren Spaans (SBPE) of de
Vereniging van Benelux-Iberiërs (AHBx), evenals verschillende culturele verenigingen die de
Spaanse taal en cultuur promoten, zoals de Belgo Ibero American Association (ABIA).
Een van de andere taken is het tegemoet komen aan de behoeften van belangstellenden ten
aanzien van alles wat met onderwijs te maken heeft. De onderwerpen waarover meer informatie
wordt gevraagd, zijn de volgende: de procedures voor homologaties en validatie van opleidingen;
het toegangssysteem en de modaliteiten van niet-universitaire studies en niet-gegradueerde of
masterstudiestudies in Spanje en België; de mobiliteit van studenten, docenten en professionals;
de toegang tot het lerarenberoep in Spanje of België; etc. De website, http://www.mecd.gob.es/
belgica, die regelmatig wordt bijgewerkt, is misschien wel de belangrijkste tool voor communicatie
en verspreiding van de werkzaamheden van de Adviesraad, samen met mailinglijsten en sociale
netwerken Facebook en Twitter.

Waardering
De programma’s van de Spaanse Adviesraad voor Onderwijs in België zijn geconsolideerd en
aangepast aan de nieuwe socio-economische en educatieve contexten van het land en zijn
geëvolueerd volgens de behoefte van de betrokken groepen. De relaties met de belangrijkste
onderwijsinstellingen van het land zijn verder versterkt als gevolg van verschillende
samenwerkingsverbanden en het aangaan van nieuwe samenwerkingsovereenkomsten, met name
op het gebied van lerarenopleiding en de verspreiding van het Spaans en zijn cultuur. Daarnaast
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wordt een toenemende weerslag en verspreiding van de talrijke uitgevoerde activiteiten en de
verschillende programma’s van het ministerie nagestreefd.
De door de Adviesraad voor het Onderwijs georganiseerde training is daarom een van
de belangrijkste instrumenten om de aanwezigheid van Spaans in de onderwijssystemen van de
drie taalgemeenschappen van het land te bevorderen en te verbeteren. Het vermenigvuldigende
effect ervan is terug te voeren op de kwaliteit van het lesgeven in het Spaans en, meer op de
lange termijn, op het aantal studenten en leerlingen die zich toeleggen op de studie. Veel van de
activiteiten van het jaarlijkse opleidingsplan worden samen met andere instellingen, entiteiten
en verschillende onderwijsorganisaties uitgevoerd, zodat deze kunnen worden opgenomen in
de programmering van de lokale netwerken die verantwoordelijk zijn voor de opleiding van
leerkrachten. Deze trainingsactiviteiten en uitwisselingsprogramma’s voor leerkrachten en
taalassistenten vergemakkelijken derhalve de ontwikkeling en het onderhouden van relaties met
de verschillende Belgische onderwijsautoriteiten, onderwijsnetwerken, centra en leraren Spaans.
Ten slotte is het de moeite waard om te wijzen op het programma van de lessen Spaanse taal
en cultuur (ALCE). Dit programma heeft een belangrijke taak bij onderhouden van taalkundige
en culturele banden van kinderen en adolescenten van Spaanse afkomst die in België verblijven.
Het is ook aangepast aan de nieuwe tijd, inclusief een deel van de lessen die op een blended
wijze worden aangeboden door middel van educatieve platforms binnen het netwerk en het
in gang zetten van nieuwe methodieken en hulpmiddelen om een 
steeds meer actuele en
gecontextualiseerde benadering bij het onderwijzen van het Spaans te bewerkstelligen.

Overige Spaanse instellingen
De Nationale Universiteit voor Afstandsonderwijs (UNED) beschikt over een hoofdkantoor
in Brussel en biedt taalcursussen aan via het Universitair Centrum voor Digitaal onderwijs in
Talen op Afstand (CUID), evenals alle officiële kwalificaties van deze universiteit. Het begeleidt
daarnaast studenten die aan Spaanse universiteiten een studie willen volgen en een accreditatie
nodig hebben om te worden toegelaten, evenals het uitvoeren van specifieke tests.
Aan de andere kant houdt een aantal Spaanse autonome regio’s een eigen kantoor in
Brussel aan, dat verantwoordelijk is voor het toezicht op een aantal thema’s die van belang zijn
voor de Europese instellingen. Hier vinden promotionele activiteiten plaats die bijdragen aan de
verspreiding van de diversiteit van de talen en culturen van Spanje.
Het Instituto Cervantes in Brussel, dat zijn activiteit in 1997 aanving, is sinds april 2015
gevestigd in de centraal gelegen Louizalaan in de Belgische hoofdstad en biedt een interessante
bibliotheek en meerdere culturele activiteiten met een breed scala aan onderwerpen, evenals
muzikale vorming voor kinderen onderwezen door Spaanse muzikanten.
Het Instituto Cervantes in Brussel ontwikkelt activiteiten gericht op het onderwijzen van
Spaans als vreemde taal en biedt algemene cursussen Spaans als vreemde taal aan verschillende
doelgroepen, voor het grootste deel tijdens persoonlijke training, maar tevens online en als
blended learning.
Momenteel bestaat het onderwijsteam uit een kern van vier stafdocenten en een hoofd
opleidingen en een variabel aantal van tussen vijftien en twintig samenwerkende leraren,
afgestudeerden en experts in het onderwijzen van Spaans.
Naast de zuiver vormende activiteit voert het Instituto Cervantes van Brussel
certificatiewerkzaamheden uit die betrekking heeft op de organisatie en administratie van:
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– Vier examensessies met als doel de Spaanse competentie van EU-functionarissen en
-agenten op niveaus A2 en B2 van het ERK te valideren;
– Zeven sessies voor het afnemen van taalexamens om het Diploma of Spanish as Foreign
Language (DELE) te behalen;
– Tien examensessies voor de toets van Constitutionele en Socioculturele Kennis (CCSE)
om de Spaanse nationaliteit te verkrijgen (ongeveer honderd kandidaten per jaar).
– Tien examensessies voor het afnemen van de certificeringstoets van de internationale
dienst voor de evaluatie van de Spaanse taal (SIELE).
Het Instituto Cervantes in Brussel legt zich daarnaast toe op werkzaamheden ten aanzien
van het trainen en bijscholen van docenten Spaans als vreemde taal in samenwerking met de
Adviesraad voor het Onderwijs, vooraanstaande Belgische universiteiten en Spaanse uitgevers die
gespecialiseerd zijn in het onderwijzen van Spaans als vreemde taal.

Grand-Place van Brussel

Conclusie
De werkzaamheden van de Adviesraad voor het Onderwijs, in nauwe samenwerking met de
Belgische educatieve gemeenschap, hebben de bestaande banden versterkt en de Spaanse taal in
dit meertalig land bevorderd door het ondersteunen van de werkzaamheden van de docenten en
studenten met als doel de kwaliteit en waardering voor het Spaanse onderwijs te verhogen. Elk
jaar worden nieuwe memoranda van samenwerking met onderwijsinstellingen op verschillende
niveaus (universiteiten, hogescholen, het toekennen van bevoegdheden, enz.) aangegaan en de
werkzaamheden van de Adviesraad bereiken meer gebieden en raken steeds meer bekend en
gewaardeerd.
Terwijl de taaleisen van België met zijn drie landstalen a priori niet gunstig zijn voor het
onderwijzen van Spaans in de verplichte fasen van het onderwijs (primair en secundair), kunnen
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we opmerken dat het Spaans desondanks een taal is die binnen het middelbaar onderwijs in
België in het algemeen steeds meer ingang vindt. De handelsstromen en het verkeer van personen
tussen België en Spanje zijn omvangrijk en aan de beroepsmatige belangstelling voor het leren
van Spaans kan het belang van de toeristische aantrekkelijkheid voor het Belgische publiek
worden gevoegd. Deze belangstelling komt tot uiting in de groeiende vraag naar het leren van
het Spaans waarbij sprake is van een grotere keuzevrijheid: het volwassenen- en universitair
onderwijs groeit dan wel ongelijk maar gestaag.
Binnen de Belgische samenleving wordt veel waarde gehecht aan het leren van talen.
De vooruitzichten voor het Spaans zijn derhalve nog immer gunstig, ondanks het belang van de
nationale talen en het Engels. De Adviesraad zal de doelstelling tot het bevorderen en ondersteunen
van de studie Spaans en de toenemende samenwerking met diverse onderwijsinstellingen in
het land handhaven ten einde de belangstelling voor het Spaans als cultuurtaal waarin wordt
gecommuniceerd blijven voortzetten.
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