
    
 

  

 

 

 
 

Seminarie:  
SPAANS 

 
 

 
¡Bienvenidos a la clase de español! 
 

¿Por qué estudiar español? (Waarom Spaans leren?) 
 
Geen enkele taal is zo exotisch en universeel als Spaans. Wie denkt aan Spaans denkt 

aan leuke dingen als reizen, dansen, muziek, gastronomie en literatuur. Spaans is de 

tweede meest gesproken taal ter wereld. Spaans wordt gesproken door 570 miljoen 

mensen wereldwijd en ruim acht procent van de wereldbevolking communiceert online 

in het Spaans. Bedenk ook eens hoeveel carrièremogelijkheden je dit geeft. Voor 

reizen door Latijns Amerika of dichter bij huis; voor een vakantie, stage of werken in 

Spanje zal een beetje kennis van de Spaanse taal je al een heel eind op weg helpen. 

Als je Spaans kan gaat er een wereld voor je open! 

Spaans is redelijk makkelijk te leren daar het een zogenaamde fonetische taal is. Dit 

betekent dat je de woorden schrijft zoals je ze uitspreekt.  

 

¿Qué sabes hacer en español al final de las clases?  
(Wat kan je zoal in het Spaans op het einde van de lessen?) 

 
- Je kan eenvoudige zinnen die veel voorkomen in het dagelijkse leven, begrijpen 

en gebruiken (naar de winkel gaan, kledij kopen, vertellen over je hobby’s, 

groenten en fruit kopen, personen beschrijven, op restaurant gaan enz.) 

- Je kan groeten, je voorstellen en iemand aanspreken. Ook kan je vragen stellen 

en antwoord geven over persoonlijke gegevens: waar je vandaan komt, waar je 

woont, hoe oud je bent, hoe je familie is enz. 

- Je kan een eenvoudig gesprek voeren in het Spaans en ook begrijpen. (praten 

over het weer, hoe je je voelt, wat je plannen zijn enz.) 



    
 

  

 

 

- Je kan vertellen over gebeurtenissen in het 

verleden en over wat je hebt meegemaakt.  

 
Uiteraard is het niet alleen maar teksten lezen en begrijpen, we gaan ook liedjes 

beluisteren en korte filmpjes bekijken.  

 

¡Hasta luego! ¡Os espero en la clase de español! 

 


