
 

Informatie over Spaans havo/vwo 

Inleiding op het vak 

Als je voor Spaans kiest in de bovenbouw, kun je kiezen uit Camino Spaans of regulier Spaans, beide 

varianten sluiten af met een eindexamen havo of vwo. Camino is een door de Spaanse overheid 

gesponserd lesprogramma waarbij je bovendien kunt deelnemen aan het internationaal erkend DELE 

examen. Ook krijg je een afsluitend certificaat van het Spaanse ministerie van onderwijs.  Natuurlijk 

ben je in de bovenbouw niet alleen bezig met de taal, de Spaanstalige cultuur is net zo belangrijk.  

 

Wat kan je verwachten? 

In de bovenbouw worden de vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren en spreken) steeds belangrijker. 

Daarom werk je niet alleen aan het opbouwen van grammatica en woordenschat, maar ga je brieven 

en verslagen schrijven, verhalen lezen, films kijken of maken, en presentaties geven.  

Als je voor Camino Spaans kiest, krijg je les van een native speaker en zijn een uitwisseling en diverse 

extra excursies onderdeel van het programma. Bij Camino krijg je in kleinere groepen, meer uren 

Spaans dan bij regulier Spaans, uiteindelijk kun je dan ook veel beter Spaans! Ook is er tijdens de les 

veel tijd voor het voorbereiden van opdrachten en huiswerk, terwijl je dat bij regulier Spaans vooral in 

je eigen tijd moet doen.  

 

Waarom kies je dit vak?  

Spaans is een wereldtaal  en in veel Spaanstalige landen wordt nauwelijks Engels gesproken.  
Natuurlijk wordt je veel opener ontvangen als je de taal spreekt. Als je op vakantie gaat naar een 

Spaanstalig land, vindt men het geweldig als je Spaans spreekt. Maar ook als je later iets wilt gaan 

doen met toerisme, het internationale bedrijfsleven, het onderwijs, of zelfs de gezondheidszorg, dan is 

Spaans een hele bruikbare taal! Misschien wordt je wel dokter aan een Spaanse Costa, of 

salesmanager voor Latijns Amerika!   

 

Als je voor Camino kiest, is motivatie belangrijker dan kennis. Ben je niet zo goed in Spaans, maar vind 

je het wel een héle leuke taal, en ben je gemotiveerd om met Spaans bezig te zijn, dan is Camino de 

juiste keuze voor jou.  

 

Wanneer kies je dit vak niet?  

Als je in de onderbouw geen Spaans hebt gevolgd, of niet Spaanstalig bent opgegroeid, dan kun je 

geen Spaans kiezen. Vanuit de onderbouw Leiden moet je minimaal twee jaar Spaans gevolgd 

hebben.  Vind je talen en lezen lastig, dan is Spaans best een uitdaging, omdat het cito eindexamen 

een leestoets is en voor de helft meetelt in je examencijfer.  Toch kom je met motivatie een heel eind. 

Met dyslexie is Spaans ‘makkelijker’ dan andere vreemde talen omdat de spelling best regelmatig is.  
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Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw van Limburg Brouwer (regulier Spaans 

en Camino lim@vhl.nl) of meneer Romero Dueñas (Camino duc@vhl.nl).  

https://scoleiden-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/duc_vhl_nl/EQmm4tzSoflKuW9TKy3vAp0Bd9JT8HAUIMx1sl7j-oKHJA?e=6r9Tnd
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