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Inleiding
De groeiende belangstelling voor het Spaans, als gevolg van zijn positie als tweede taal met
het grootste aantal sprekers ter wereld (585 miljoen), komt ook tot uiting in de Nederlandse
samenleving. Het is echter niet mogelijk een parallel te trekken tussen deze belangstelling en
het gewicht dat het onderwijs van het Spaans in het Nederlandse onderwijsstelsel heeft. In het
verplicht onderwijs is het in het middelbaar onderwijs, hoewel het geleidelijk is toegenomen, nog
steeds achterop geraakt bij het Engels, Duits en Frans. Anderzijds staat Spaans bovenaan de lijst
van de meest gevraagde talen in het volwassenenonderwijs, waarvan de studenten het Spaans
meer kiezen uit persoonlijke wens voor opleiding of professionele belangstelling.
In het beroepsonderwijs en aan de Hogescholen in Nederland is Spaans bijzonder populair
als aanvulling op studies in economie, bedrijfskunde, toerisme en horeca. Op de arbeidsmarkt
is Spaans ook in opkomst en er worden veel cursussen Spaans aangeboden die verband houden
met marketing en economie.
Om de Spaanse taal en cultuur in Nederland en de aanwezigheid ervan in het Nederlandse
onderwijssysteem te bevorderen, heeft het Spaanse Ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding
specifieke programma’s die deel uitmaken van zijn onderwijsbeleid in het buitenland, zoals het
programma Spaanse secties. Dankzij dit programma kunnen sommige middelbare scholen met
steun van de Onderwijsraad van de Spaanse Ambassade in België, Nederland en Luxemburg een
speciaal leerplan ontwikkelen, zoals het Lyceum van Amsterdam of het Visser’t Hooft Lyceum in
Leiden, die een Spaanse sectie hebben en een baccalaureaat aanbieden waarin leerlingen een
brede kennis van de Spaanse taal en cultuur verwerven. De succesvolle ervaring van beide secties
is een uitstekend voorbeeld van wat het voor een onderwijsinstelling zou betekenen om zich in
zijn onderwijsaanbod meer vastberaden op het Spaans te richten.
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Het onderwijs van het Spaans in Nederland
Bij een algemene beoordeling kan worden gesteld dat het Spaans een van de meest populaire
vreemde talen in Nederland is en wordt ondersteund door de positieve perceptie van onze taal
door de Nederlandse samenleving. Het is echter zeer moeilijk om het gewicht van de traditionele
vreemde talen, Duits en Frans, binnen het onderwijssysteem in Nederland te compenseren. Op
de arbeidsmarkt gaat het Spaans ook vooruit en er zijn veel kwalificaties die verband houden met
marketing en de economie die het aanbiedt.
Wat het onderwijs van Spaans betreft, geldt dat Spaanse docenten een specifieke, bij wet
vastgestelde, kwalificatie nodig hebben om Spaans te kunnen onderwijzen in het middelbaar
onderwijs, hoewel dit niet het geval is in het basisonderwijs, waar de vereiste kwalificatie de
algemene kwalificatie van leraar in het basisonderwijs (PABO) is. Er zijn twee kwalificaties voor
het Voortgezet Onderwijs: de kwalificatie voor leraar Spaans in de tweede graad (Leraar Spaans
Tweede Graad), die het mogelijk maakt om in het eerste deel van het Voortgezet Onderwijs (de
eerste drie jaar) en in het VMBO Spaans te onderwijzen, en de kwalificatie voor leraar Spaans in
de eerste graad, die het mogelijk maakt om in beide delen Spaans te onderwijzen, met inbegrip
van het equivalent van Bachillerato.

Basisonderwijs
Zoals gezegd wordt het Spaans op basisscholen als buitenschools vak onderwezen in een groot
aantal scholen met internationaliseringsprojecten, met taalprofielen, of in het bijzonder als extra
vak voor gevorderde of hoogopgeleide leerlingen, zoals in het geval van de Leonardo Scholen.
In deze centra, en gelet op hun buitenschoolse aard, varieert de tijd die aan de Spaanse
lessen wordt besteed tussen een half uur en twee en een half uur per week, hoewel de meeste
centra een uur per week aanbieden.
Daarnaast zijn er scholen die, hoewel daar niet systematisch Spaans wordt onderwezen,
gedurende enkele weken projecten organiseren die verband houden met de Spaanse taal en
cultuur, waarbij de kinderen vertrouwd raken met relevante elementen van de Spaanse Geografie,
Geschiedenis, Kunst en cultuur.

Middelbaar onderwijs en eindexamen
Als gevolg van de veranderingen in de structuur van de middelbare school in 2007, waardoor
Spaans nu op gelijke voet met Frans en Duits mag worden aangeboden, heeft het Spaans zijn
positie verbeterd. In feite, wanneer de optie wordt gegeven, kiezen de studenten meestal voor
Spaans, maar de scholen kunnen het niet altijd aanbieden en het aanbod zal afhangen van
de organisatie van de scholen met het personeel van de leerkrachten die kunnen worden
opgenomen. Het Spaans is aanwezig in zo’n 250 middelbare scholen, met een geschat aantal
studenten van meer dan 30.000, hoewel ze niet allemaal het laatste centrale examen van de
middelbare school afleggen, omdat ze het Spaans kunnen afleggen in de verkorte modus die
eindigt met het schoolexamen van de school in plaats van het officiële externe examen.

Beroepsonderwijs
Wat de beroepsopleiding (MBO) betreft, wordt Spaans onderwezen in 25 van de 66 geïntegreerde
centra voor beroepsopleiding (Regionaal Opleidingscentrum - ROC) en met name het percentage
studenten neemt aanzienlijk toe in bepaalde sectoren, zoals toerisme, horeca, handel, economie
en administratie, met een vergelijkbaar niveau en in sommige gevallen hoger dan Duitse en Frans.
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Hoger onderwijs
Hogere Beroepsopleidingen (Hogescholen)
Aan de Hogescholen waar de beroepsopleiding wordt aangeboden, zijn de diploma’s waarin het
Spaanse aanbod is ondergebracht, die van Bedrijfskunde en Management, Handel, Europese
Studies, Vertalen en Tolken, Hotelmanagement en Toerisme. De vraag naar Spaans is zeer
aanzienlijk binnen deze sector en overtreft in lichte mate die van Frans en Duits in het aantal
studenten in deze studierichtingen. Binnen het hbo-beroepsonderwijs wordt Spaans aangeboden
in 26 van de 37 Hogescholen in Nederland.

Universiteiten
Spaans wordt aangeboden op vrijwel alle universiteiten in Nederland, hetzij als doctoraal of
master in de taal- en letterkunde, hetzij met het aanbod van de masteropleiding in het Spaans
(1e of 2e graad), die eveneens wordt aangeboden door de universiteiten binnen hun Associate
Teacher Training Institutes, of als een vak binnen andere graden.
Daarnaast bieden vier universiteiten in Nederland specifieke studies aan in Spaanse,
Romaanse of Latijns-Amerikaanse talen en culturen. Het is ook zeer opmerkelijk zijn positie als
vakgebied binnen de overige universitaire opleidingen zoals Economie, Bedrijfscommunicatie,
Communicatiewetenschappen, etc., waar het de voorkeur van de studenten overstijgt.
De trend op het gebied van curricula is de reconversie van klassieke filologieën naar
geïntegreerde studies van politieke wetenschappen, economie en cultuur, met de bijbehorende
ingrediënten van elke taal. De reden hiervoor is de noodzakelijke aanpassing die de universiteiten
ervaren aan de wereld van het werk, zodat de oude Filologieën verouderd raken.

Instituto Cervantes
Deze instelling is gevestigd in Utrecht en vormt een belangrijk centrum voor de verspreiding
van de Spaanse taal en cultuur. Het biedt algemene en speciale cursussen Spaans aan en bereidt
zijn studenten voor op de DELE-examens, het Diploma Spaans als Vreemde Taal. De culturele
activiteiten die door het centrum worden georganiseerd zijn zeer divers en bestrijken alle
disciplines. Naast de verspreiding van de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur is het centrum
betrokken bij culturele uitwisselingsprogramma’s.

Het buitenlands onderwijsbeleid van
Spanje in Nederland
Het Ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding beschikt over een adviesbureau in Nederland,
verbonden aan de Spaanse Ambassade en gevestigd in het Spaanse Consulaat in Amsterdam. Het
adviesbureau is verbonden aan het Ministerie van Onderwijs in België, Nederland en Luxemburg,
waarbij het hoofdkantoor in Brussel is gevestigd, en coördineert de programma’s die door het
Ministerie van Onderwijs in Nederland worden uitgevoerd. Het directoraat van de Spaanse taalen cultuurgroep van Nederland is in hetzelfde kantoor gevestigd.
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Spaanse taal- en culturele verenigingen (ALCE)
De Spaanse taal- en culturele verenigingen hebben als voornaamste doel het onderhouden en
bevorderen van de Spaanse taal en het contact met de Spaanse cultuur onder de nazaten van de
Spanjaarden die in Nederland op de basisschool of de middelbare school onderwijs volgen. De
Agrupación de Lengua y Cultura Española de los Países Bajos heeft sinds het schooljaar 2015-2016
een toename van het aantal cursisten gekend, wat in overeenstemming is met de grootschalige
komst, na de economische crisis, van Spaanse burgers, jonge professionals en werkzoekenden
die zich in het land hebben gevestigd.
Het profiel van de cursisten is zeer heterogeen en er zijn cursisten die thuis Spaans
spreken en cursisten die geen Spaans als moedertaal hebben, zodat het onderwijs van Spaans
steeds meer als een vreemde taal wordt benaderd. Er bevinden zich klaslokalen op de volgende
locaties: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Enschede,
Heemskerk, Hoofddorp, Leiden, Rotterdam, Utrecht, Veenendaal, Bergen op Zoom, Wormerveer.
Recentelijk is in Breda een klaslokaal geopend.
Opleidingen

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19 2019-20

ALCE cursisten

656

610

600

630

690

753

940

958

Lerarenbestand

6

6

6

6

7

6

7

7

Spaanse Secties
Om de verspreiding van de Spaanse taal en cultuur te bevorderen en de mogelijkheden om
Spaans onderwijs te volgen in het kader van interculturele en tweetalige onderwijservaringen uit
te breiden, heeft het Ministerie van Onderwijs in twee Nederlandse middelbare scholen Spaanse
Secties in het leven geroepen.

Sectie Amsterdam
In Amsterdam bestaat op het Amsterdams Lyceum een sectie Spaans, genaamd Trayecto Español,
waar momenteel ongeveer 240 cursisten op een totaal van meer dan duizend leerlingen in deze
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instelling onderwijs volgen, en meer dan honderd studenten Spaans als keuzevak nemen. Dankzij
de Nota van Samenwerking met dit centrum bestaat de afdeling al vijftien jaar sinds de invoering
ervan en is deze volledig geïntegreerd in de onderwijsgemeenschap. In het lopende schooljaar
beschikt de sectie over vier docenten die het vak Spaans onderwijzen, waarvan twee afhankelijk
zijn van het Spaanse Ministerie van Onderwijs.
Schooljaar

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Leerlingen
Sectie
Amsterdam

205

185

178

177

177

181

222

242

Lerarenbestand

2

2

2

2

2

2

2

2

In het vierde jaar gaan de leerlingen van de sectie op een studiereis van een week naar
Spanje, waar ze de kans krijgen om de opgedane kennis van de taal en cultuur in praktijk te
brengen. Ze nemen ook deel aan de schooluitwisselingen die de school organiseert met Spaanse
middelbare scholen, wat hun opleiding en hun band met de Spaanse taal en cultuur versterkt. In
de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 hebben de leerlingen deelgenomen aan het Erasmus+
programma dat scholen in vier landen, waaronder Spanje, bezoekt.

Bezoek aan het Alhambra in Granada en de Rembrandt-Velazquez-tentoonstelling in Amsterdam
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Sectie Leiden
In het schooljaar 2014-2015 werd de Spaanse afdeling Leiden opgericht verbonden aan
het Visser ‘t Hooft Lyceum in Leiden en het bijbehorende Visser ‘t Hooft Lyceum centrum in
Leiderdorp onder de naam “Camino Español”. In de maand september van dat jaar werd een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen het Spaanse Ministerie van Onderwijs en de
Stichting voor Religieus Onderwijs in Leiden, SCOL, die verantwoordelijk is voor deze centra en
leiding geeft aan deze afdeling. De definitieve samenwerkingsovereenkomst werd in februari 2014
ondertekend. De afdeling is zodanig ingericht dat zij in de afgelopen twee jaar is geconsolideerd.
In totaal zijn er 5 leerkrachten werkzaam binnen de Spaanse sectie, één ter beschikking gesteld
door het Ministerie van Onderwijs en vier Nederlandse leerkrachten. In het studiejaar 2019-2020
telt de afdeling 626 leerlingen verdeeld over het primair en secundair onderwijs.
2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

494

552

250

396

375

626

1 ambtenaar

1 ambtenaar

1 ambtenaar

1 ambtenaar

1 ambtenaar

1 ambtenaar

3 leraren
Nederlands

3 leraren
Nederlands

3 leraren
Nederlands

3 leraren
Nederlands

2 leraren
Nederlands

4 leraren
Nederlands

Cursisten
Lerarenbestand

Europese school
Binnen het netwerk van Europese scholen dat zich over een aantal lidstaten van de Europese
Unie uitspreidt waar de instellingen en organen van de Europese Unie hun hoofdkantoor
aanhouden, bevindt zich in Nederland de Europese school van Bergen, waar tevens lessen
Spaans als vreemde taal worden gegeven door een onderwijsambtenaar die door het ministerie
van Onderwijs en Beroepsopleiding ter beschikking wordt gesteld. Tijdens het schooljaar 20192020 is door in totaal 117 studenten Spaanse les gevolgd.

Hulpmiddelencentra
Het Hulpmiddelencentrum is gevestigd in de Universiteit van Amsterdam, dat in 2014 een
samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met de Universiteitsbibliotheek. Daarnaast heeft de
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afdeling onderwijs van de ambassade de afgelopen jaren bijgedragen aan het uitbreiden van
de bibliotheekvoorraad van de Universiteit van Amsterdam ten einde het Resource Centre te
actualiseren.

Opleiding van de leerkrachten
Een van de programma’s binnen het Departement van Onderwijs in de BENELUX die het meest
wordt gevolgd is de opleiding van leraren Spaans als vreemde taal die in dat gebied lesgeven.
De opleiding wordt verwezenlijkt aan de hand van de organisatie van conferenties, workshops,
cursussen en congressen.

Dag gewijd aan het Onderwijs georganiseerd door de afdeling onderwijs
van de ambassade in september 2019 te Amsterdam

Tijdens het cursusjaar 2019-2020 werd door het Ministerie van Onderwijs in de
hoofdvestiging van het Amsterdams Lyceum in Nederland de eerste Pedagogische Conferentie
georganiseerd. Het bleek een vruchtbare bijeenkomst voor een groot aantal docenten die Spaans
als vreemde taal in dit land onderwijzen.
Gezien de onmogelijkheid bijeenkomsten te organiseren als gevolg van de Covid-19pandemie heeft in de loop van de maanden mei en juni 2020 de afdeling van de ambassade in
samenwerking met EXTENDA een cyclus online opleidingsworkshops georganiseerd die door
leerkrachten uit de hele BENELUX zijn gevolgd, die zeer goed werd ontvangen aangezien alhier
een aantal bruikbare hulpmiddelen werden geboden voor het onderwijs van Spaans in de context
van de coronavirus-gezondheidscrisis.
Ook wordt het door de afdeling onderwijs van de ambassade ontwikkelde
opleidingsprogramma aangevuld met opleidingsactiviteiten in samenwerking met andere
instellingen, zoals die welke jaarlijks worden georganiseerd met de twee verenigingen van Spaanse
docenten in Nederland, VDSN en Levende Talen, waarmee samenwerkingsovereenkomsten zijn
gesloten. De afdeling werkt daarnaast nauw samen met het Instituto Cervantes voor het houden
van twee jaarlijkse trainingsdagen waarop docenten uit het onderwijs Spaans als vreemde taal
worden uitgenodigd als spreker.
Anderzijds werkt het Belgische Ministerie van Onderwijs sinds 2016 samen met de
Praktische Bijeenkomst van Leraren Spaans als Vreemde Taal in Nederland, die zeer
gewaardeerd wordt door de Spaanse leraren en plaatsvindt in andere hoofdsteden zoals Rome,
Berlijn, Moskou of Parijs.
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Gespreksondersteunende middelen
Het programma bedoeld voor taalassistenten is in Nederland niet bijzonder populair vanwege
de beperkte wederkerigheid met de Nederlandse taal en om die reden is er geen specifiek
programma bedoeld voor taalassistenten op basis van een bilaterale overeenkomst met het
Nederlandse Ministerie van Onderwijs. Echter, aangezien jonge Nederlanders over het algemeen
een goede beheersing van het Engels hebben, is er de afgelopen jaren een selectie van Engelstalige
assistenten gemaakt voor scholen in Spanje. Er zijn vijf Nederlandse kandidaten geselecteerd voor
Spaanse scholen in het academisch jaar 2019-2020.
Aan de andere kant zijn de meeste docenten Spaans in Nederland moedertaalsprekers,
zowel op de middelbare school (waar een groot aantal docenten van Spaans-Amerikaanse
afkomst zijn) als op de universiteit. Misschien is er om die reden geen grote vraag naar Spaanse
taalassistenten.

Internationaal Congres van het Spaans voor specifieke doeleinden (CIEFE)
Sinds 2000 wordt in Nederland elke drie jaar het Internationale Congres van het Spaans
voor Specifieke Doeleinden (CIEFE) gehouden. Deze aanpak is van bijzonder belang in de
Nederlandse onderwijscontext, rekening houdend met het belang van het beroepsonderwijs op
alle niveaus, en is in alle edities zeer succesvol geweest.
Het congres wordt georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs in België, Nederland
en Luxemburg in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast nemen Spaanse
afdelingen en secties van de meest vooraanstaande universiteiten in Nederland en België deel
via het Wetenschappelijk Comité. Daarnaast verleent het Instituto Cervantes in Utrecht zijn
medewerking.
Het VI CIEFE werd in april 2017 in Amsterdam gehouden met de deelname van meer dan
honderd leraren, studenten en mensen die geïnteresseerd zijn in het Spaans. In mei 2020 zou
de VII CIEFE worden gehouden, met de aanwezigheid van vooraanstaande persoonlijkheden
uit de Spaanse wereld en leden van de Koninklijke Academie voor Taal-, Morele- en Juridische
Wetenschappen, en met een hoog niveau van presentaties en communicatie. De viering werd
uiteindelijk afgelast vanwege de Covid-19-pandemie. Zodra de omstandigheden dat toelaten zal
een nieuw congres worden gevierd. De werkzaamheden van het CIEFES die tot nu toe zijn
gehouden, leveren een grote bijdrage aan de reflectie over de positie en het potentieel van de
Spanjaarden op gebieden van specifieke waarde en zijn te vinden op de website.

Uitwisselings- en internationaliseringsprogramma’s
De afdeling onderwijs van de ambassade is met verschillende Nederlandse centra op het gebied
van beroepsonderwijs aangegaan om de uitwisseling van studenten en beroepsbeoefenaren op
dit gebied te bevorderen en hun taalvaardigheid en opleiding voor toegang tot de arbeidsmarkt
in een geglobaliseerde omgeving te verbeteren. In het verleden werd samengewerkt met de
instelling Brainport Development, een organisatie die samenwerkt met vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven, opleidingscentra en het regionale bestuur om de regio te versterken op het
gebied van internationale betrekkingen.
Daarnaast neemt de afdeling onderwijs van de ambassade deel aan studentenbeurzen
en universiteitscongressen om bekendheid te geven aan de samengestelde programma’s en de
internationalisering van de Spaanse universiteiten te bevorderen.
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Beoordeling en analyse van het programma
De programma’s van het Ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding in Nederland zijn
geconsolideerd met een stijgende trend in het aantal ALCE-studenten en een toename van de
activiteiten in alle programma’s, waardoor de betrekkingen met de centra waar de programma’s
worden uitgevoerd, konden worden versterkt.
De lerarenopleiding is op haar beurt aanzienlijk uitgebreid en heeft voldaan aan de vraag
van de Spaanse onderwijsgemeenschap in het land. Aan de andere kant heeft de voorbereiding
van het VII CIEFE-congres gediend om de betrekkingen met de Universiteit van Amsterdam en met
de rest van de Nederlandse en Belgische universiteiten die deelnemen aan het Wetenschappelijk
Comité van de Universiteit van Amsterdam verder te verdiepen. Ondanks alle vooruitgang die is
geboekt, zijn er uitdagingen om het Spaans te positioneren op de plaats die het binnen de wereld
verdient. Daartoe nemen we deel aan de reflectie die in het Instituto Cervantes is begonnen om
het imago en de aanwezigheid van het Spaans in Nederland te ondersteunen en de ruimte in het
onderwijssysteem uit te breiden.
Tot slot worden institutionele betrekkingen onderhouden met alle organen en instellingen,
zowel de Spaanse als de Nederlandse, die verband houden met de Spaanse taal en cultuur, met
de Resident Councils en de verenigingen van hispanisten in de Benelux.
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