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Door de groeiende populariteit van de Spaanse taal, is het 

zeer waarschijnlijk ook mogelijk om bij jou in de buurt een  

taalcursus Spaans te volgen die bij je niveau past. 

Op ongeveer 250 middelbare scholen in Nederland wordt 

Spaans gegeven. Als gekozen vak groeit Spaans in populariteit 

in vergelijking met andere talen. 

Als je in Spanje Spaans wilt studeren, zijn er verschillende 

opties waaronder: cursussen die georganiseerd worden door 

verschillende instellingen en universiteiten, post-graduate 

opleidingen, stages, uitwisselingen, au pair.  

Daarnaast is Spanje het land die de meeste uitgaande Eras-

musstudenten en studenten die werkervaring opdoen in het 

buitenland; in 2014 waren dit 39.249 uitgaande studenten. 

Maar Spanje is ook de meest populaire bestemming voor bui-

tenlandse Erasmus-studenten en het verwelkomde 40.202 

buitenlandse studenten. 

Het Spaanse ministerie van Onderwijs biedt via haar vestigin-

gen in het buitenland meer informatie over de mogelijkheden 

voor Spaans taal-onderwijs. 



Bij de aanvang van een cursus Spaans ondervindt men dat deze 

taal gemakkelijk is te leren omdat:  

 De uitspraak is heel simpel. 

 Er is bijna geen verschil tussen uitspraak en schrift, wat 

spelling gemakkelijker maakt. 

 Men kan snel een basisniveau bereiken waarmee men dire-

ct kan communiceren. 

 

Ook vind men makkelijk mogelijkheden om het Spaans te 

oefenen, zo is Spanje bijvoorbeeld een van de meest populaire 

vakantiebestemmingen voor Nederlanders. Jaarlijks bezoeken 

meer dan 1,1 miljoen Nederlanders Spanje. 

Voordelen aan Spaans leren 
Beheersing van de Spaanse taal opent mogelijkheden voor 

andere investeringen en meer politieke samenwerking met 

Spanje en  vrijwel alle Latijns-Amerikaanse landen. 

 

In Brazilië, een van de snelst groeiende economiën in de 

wereld op dit moment en tevens het enige land in Latijns 

Amerika waar Spaans niet de voertaal is, is het aantal studen-

ten Spaans de laatste vijf jaar flink toegenomen en zelfs ver-

vijfvoudigd. 

 

Ook zijn er veel banen waarbij het beheersen van de Spaanse 

taal van fundamenteel belang is om de functie goed uit te 

kunnen voeren. Vooral bij internationale functies is dit het 

geval. 

Talen helpen ons vriendschappen te sluiten met mensen van 

over de hele wereld, de verschillende culturen te leren begrij-

pen en ons leven ermee te verrijken. 

 

De Spaanse taal opent de deuren naar het artistieke en cultu-

rele erfgoed van Spanje en Latijns-Amerika. Denk aan de Spa-

anse en Latijns-Amerikaanse culturen en hun schilders als 

Goya en Picasso, schrijvers als Cervantes en Garcia Marquez, 

maar natuurlijk ook: aan de muziekstijlen zoals flamenco, salsa 

en tango, die ook als dansstijlen  een grote invloed hebben. 

 

Spaans als professionele taal 

Spaans als culturele taal Waarom Spaans? 

 Spaans is na het Mandarijn (Chinees) de tweede taal in de 

wereld.  

 Spaans is de moedertaal van ongeveer 470 miljoen 

mensen van over de hele wereld.  

 Als we hierbij het aantal mensen optellen van wie de 

moedertaal niet Spaans is, maar toch Spaans studeren, 

komen we aan een totaal van 559 miljoen 

spaanssprekenden wereldwijd.  

 Ook is Spaans na het Engels, de meest gebruikte taal in 

internationale communicatie. 

 Spaans is de tweede, meest gestudeerde taal in de wereld 

(met meer dan 21 miljoen studenten) 

 De taal is de derde meest gebruikte taal op Internet 

 Het is een officiële taal bij de belangrijkste internationale 

politiek-economische organisaties 

 

Momenteel is het Spaans al in 21 landen de officiële voertaal:  

in Spanje en vrijwel alle landen van Centraal en Zuid-

Amerika. Die Amerikaanse landen kennen op dit moment 

overigens een sterke economische groei. 
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