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Voorwoord 
 
Dit profielwerkstuk is naar onze mening voorspoedig verlopen en dat is vooral 
dankzij onze PWS-begeleider, Corrie van Gestel. We konden altijd naar haar toe voor 
vragen en met haar goede feedback hebben we dingen echt kunnen verbeteren. Ook 
willen we natuurlijk Max Frankevijle hartelijk bedanken voor het toestaan van de 
proeflessen in zijn klas op de Muze. We hebben uit de enquêtes, die we in de klas 
hebben afgenomen, belangrijke gegevens verkregen. Lerares Susanne van Helvoort 
van basisschool de Klokkenberg zijn we ook erg dankbaar, want na veel telefoontjes 
naar bijna alle basisscholen in Nijmegen mochten we daar onze andere enquête 
afnemen. Daarnaast hebben we nog een paar interviews gehouden, waaruit we veel 
informatie voor onze deelvragen hebben gekregen. Dus ook speciaal dank aan 
Blanca Gónzalez en Marly Nas voor het beantwoorden van onze vragen. Ook  willen 
we Hanneke Arpots bedanken voor het beantwoorden van een belangrijke vraag 
voor ons profielwerkstuk. We hebben er veel aan gehad en zijn iedereen erg 
dankbaar. We hopen dat jullie dit terug kunnen zien in ons profielwerkstuk.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
Ons onderwerp is Spaanssprekende jongeren in Nederland en waarom jongeren in 
Nederland Spaans zouden moeten kiezen als vak op de middelbare school. We willen 
gaan onderzoeken of proeflessen geven op de basisschool invloed heeft op het 
aantal Spaanssprekende mensen in Nederland. 
In onze huidige samenleving worden Duits en Frans altijd vooropgesteld aan het 
Spaans en dat is ook terug te zien op de middelbare scholen. De reden dat Frans nu 
zo belangrijk is op de middelbare school -en als belangrijker wordt gezien dan het 
Spaans- is dat Nederland in de 19de eeuw drie jaar lang onderdeel is geweest van 
Frankrijk en het Frans was toen ook een officiële taal van Nederland. Ook was het 
Frans belangrijk in de politiek en bij de elite. In een groot deel van de 20ste eeuw 
werd het Frans zelfs belangrijker beschouwd dan het Engels. Dit is echter veranderd 
door de jaren heen en het Frans staat tegenwoordig vaak op de vierde plaats na het 
Nederlands, Engels en Duits. Maar het staat nog steeds boven het Spaans. 
En hoe komt het dan dat Duits op de derde plek staat? Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was Duitsland erg belangrijk. In de eerste decennia na de oorlog riep 
het Duits bij veel mensen echter negatieve gevoelens op. Maar na de val van de 
Berlijnse Muur in 1989 werd Duitsland economisch sterker en werd ook voor 
Nederland de Duitse taal belangrijker waardoor het nu op de derde plek staat. 
In Nederland wordt altijd Duits en Frans aangeboden en soms Spaans. Spaans wordt 
dan vaak als extra vak aangeboden of er wordt maar weinig over verteld en daardoor 
weten veel kinderen niet wat het inhoudt. Dat geeft hen vaak een reden om het niet 
te kiezen. Maar daar is eigenlijk geen geldige reden meer voor, want het Spaans 
wordt steeds belangrijker. Voor contacten en handel met Spanje en Zuid-Amerika is 
Spaans essentieel en hoort daarom zeker thuis in het rijtje van Duits en Frans. Wij 
willen dus dat Spaans als gelijke wordt beschouwd met Duits en Frans. Om dat te 
bereiken is het gunstig als steeds meer kinderen Spaans kiezen als vak op de 
middelbare school. Wij hopen dus dat het geven van proeflesjes Spaans op de 
basisschool ervoor gaat zorgen dat kinderen meer weten over de Spaanse taal, 
cultuur en het vak Spaans in het algemeen. Zo kunnen ze hopelijk beter beslissen of 
ze later het vak Spaans willen gaan volgen of niet.  
[Zie in literatuurlijst 17, 18] 
 
Vandaar dat onze hoofdvraag als volgt luidt:  
Hoe kunnen we er voor zorgen dat meer jongeren in Nederland Spaans kiezen op de 
middelbare school? 
Met als deelvragen: 
1. Hoe komt het dat er zoveel mensen op de wereld Spaans spreken? 
2. Welk belang kunnen Nederlanders erbij hebben om Spaans te spreken? 
3. Hoeveel procent van de jongeren die Spaans konden kiezen hebben dat ook 
    gedaan? 
4. In hoeverre hebben onze lesjes op de basisschool invloed op het aantal  
    leerlingen dat Spaans kiest op de middelbare school? 
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Wij hopen met dit onderzoek te bereiken dat jongeren beter hun keuze kunnen 
maken of ze het vak Spaans wel of niet willen volgen op de middelbare school. 
Daarmee hopen we dus dat door onze lesjes ze meer informatie hebben, meer weten 
over wat het vak inhoudt en dat dit een reden kan zijn waardoor jongeren eerder 
voor het vak Spaans zouden kiezen. Ons doel is dat dit uiteindelijk zal leiden tot een 
verandering waarin Spaans net zo belangrijk wordt gevonden als Duits en Frans en 
samen met die twee talen standaard op de middelbare school wordt aangeboden. 
 
Theoretische achtergrond 
Hoe kiezen jongeren en wat beïnvloedt hun keuzes?  
Deze vraag is redelijk lastig te beantwoorden omdat het vanuit verschillende 
invalshoeken te bekijken is. Je kunt de wetenschappelijke kant bekijken met hoe de 
hersenen werken, maar je kunt het ook vanuit de sociale kant bekijken (bijvoorbeeld 
de sociaal maatschappelijke omgeving van kinderen en de invloed van groepsdruk). 
 
Een aspect van de wetenschappelijke kant is dat emoties het keuzeproces 
beïnvloeden. Adolescentie wordt gekarakteriseerd door het maken van riskante 
keuzes. Er is in veel onderzoeken bewezen dat de ventromediale prefrontale cortex 
een grote rol speelt in het maken van keuzes. De ventromediale prefrontale cortex is 
een deel aan de binnenzijde van de prefrontale schors, een gebied voor in de grote 
hersenen. Als men het over dit gebied van de hersenen heeft gaat het vaak over de 
regulering van emoties. Meer recente studies laten zien dat het maken van 
beslissingen afhangt van een aantal componenten: associatief leren (men leert door 
middel van gevoelens en emoties die worden opgeroepen door herinneringen van 
eerdere overeenkomstige gebeurtenissen of situaties), affectieve en sociale 
aspecten. Deze verschillende aspecten worden gestroomlijnd bij volwassenen door 
een controle vanuit de ventromediale prefrontale cortex die emotionele impulsen 
onderdrukt. Echter kent het proces van beslissingen nemen in de adolescentie deze 
controle nog niet omdat de prefrontale cortex nog niet zover ontwikkeld is. Het is 
dus wetenschappelijk bewezen dat bij jongeren dit deel van de hersenen nog niet 
volledig ontwikkeld is, want vanaf de leeftijd van 3 tot 4 jaar tot in hun late 
adolescentie zijn 
hun hersenen nog 
aan het 
ontwikkelen om 
goede keuzes te 
maken. Jongeren 
die moeten kiezen 
naar welke 
middelbare school 
ze willen gaan en of 
ze het vak Spaans 
willen volgen zitten 
daar middenin.  
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Kortom, emoties spelen een grotere rol in het maken van keuzes en met name bij 
jongeren. Bijvoorbeeld blijheid en enthousiasme zorgen ervoor dat je anders tegen 
een keuze aankijkt en dus een andere beslissing maakt dan als je boos of droevig 
bent. Ook kan boosheid of woede ervoor zorgen dat je meer irrationele keuzes maakt 
dan wanneer je dat niet bent. Daarentegen kunnen extreme blijheid en soortgelijke 
emoties ervoor zorgen dat je dingen minder serieus neemt. Daardoor maak je 
misschien geen goede of verstandige keuzes en krijg je er later spijt van.   
[zie literatuurlijst 2,19,21] 
 
Eveneens belangrijk binnen het proces van beslissingen nemen is de sociale 
omgeving en de invloed van sociale factoren op het nemen van beslissingen. Het 
sociale brein is, evenals de prefrontale cortex, bij adolescenten nog in ontwikkeling. 
Dit sociale brein heeft daarmee een grote, nog niet gecontroleerde invloed op het 
maken van beslissingen bij jongeren, zeker wanneer zij onderdeel vormen van 
specifieke sociale contexten/omgevingen. 
Kinderen en ook adolescenten zijn sterk gericht op hun sociale omgeving en denken 
er actief over na. Die omgeving heeft veel invloed op hun keuzes. De sociale 
maatschappij waarin een kind leeft en woont, kortom opgroeit, heeft daarmee voor 
een groot deel invloed op de keuzes die deze persoon maakt. Dit is te zien aan de 
manier waarop mensen redeneren. Iemand die in Nederland is opgevoed en in 
Nederland naar school is geweest heeft andere normen, waarden en opvattingen 
over het leven dan iemand die opgegroeid is in een arme omgeving en amper een 
basisschool-opleiding heeft gehad. De opvoeding is voor een deel verantwoordelijk 
voor de normen en waarden van een individu. Deze normen en waarden gebruikt 
men bij het maken van keuzes en lastige beslissingen. Het komt er dus op neer dat 
de opvoeding en de jeugd een grote rol spelen in de manier waarop jongeren keuzes 
maken en aan de hand van welke normen en waarden zij dit doen. 
[zie in literatuurlijst 1,19] 
 
Niet alleen de sociale omgeving maar zoals blijkt uit onderzoek hebben ook sociale 
factoren een grote invloed op beslissingen die adolescenten nemen. Een voorbeeld is 
de groepsdruk vanuit leeftijdsgenoten. Dit heeft onder andere te maken met het feit 
dat adolescenten op zoek zijn naar beloningen op korte termijn. Hun brein kan 
beloningen op lange termijn nog niet goed overzien. Emoties op het gebied van het 
verkrijgen van beloningen en positieve prikkels overheersen doordat deze nog niet 
onderdrukt of gestroomlijnd kunnen worden zoals bij volwassenen het geval is. 
Bewijs wijst op een relatief langzame ontwikkeling van impulscontrole tijdens de 
adolescentie en de relatief sterke ontwikkeling en aanwezigheid van het 
beloningssysteem, dat vaak hypergevoelig is voor beloningen in de adolescentie. 
Hieruit blijkt dat het maken van keuzes tijdens de adolescentie extra geregeld wordt 
door emotie en sociale factoren zoals onder andere groepsdruk. Wanneer kinderen 
en adolescenten gedrag vertonen dat voldoet aan de sociale norm en eis/druk vanuit 
hun leeftijdsgroep, levert dit een beloning op om erbij te horen en gewaardeerd te 
worden. Dit beïnvloedt hun gedrag en beslissingen. Het is iets waar kinderen en 
jongeren vooral in hun pubertijd erg veel door beïnvloed worden en zelfs last van 
kunnen hebben. 
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Een groep kan het gedrag en de persoonlijkheid van kinderen en tieners 
beïnvloeden. Daarbij ook hun keuzes en de manier waarop ze die maken. In de 
puberteit maken kinderen zich namelijk los van hun ouders en begint hun 
vriendengroep een steeds grotere rol te spelen. Dit zorgt ervoor dat hun gedrag mee 
verandert met dat van de groep. Bijvoorbeeld het kiezen van een vakkenpakket op 
school wordt niet meer individueel gedaan, maar ook beïnvloed door wat de rest van 
de groep doet. Dit komt allemaal door de actieve manier waarop jongeren met hun 
sociale omgeving omgaan. Ze gaan zich hechten aan de groep waar ze bij (willen) 
horen. Soms doen ze dingen gewoon omdat de rest van de groep het ook doet. Er is 
niet per se sprake van gedwongen worden om iets te doen, maar zo voelt het voor 
sommige jongeren op een bepaalde manier wel. Ze worden dan niet letterlijk onder 
druk gezet, maar als ze het niet doen voelt het voor hen alsof ze buiten de groep 
vallen en dat willen ze niet. Dit is vaker het geval bij situaties zoals het drinken van 
alcohol of het doen van iets met een groot risico, maar kan ook zeker een rol spelen 
in het kiezen van je vakkenpakket. Je wilt met de groep mee en dat gaat makkelijker 
met hetzelfde vakkenpakket. Daardoor wordt eventueel de keuze van een groot 
aantal jongeren beïnvloed. 
[zie in literatuurlijst 8, 20] 
 
Scholen spelen ook een rol. Elke school is anders en stimuleert op een andere manier 
het keuzeproces. Daarbij verschilt het per school op welke manier ze iets aanbieden 
en/of promoten. Neem bijvoorbeeld het vak Spaans. Als iemand saai, feitelijk en 
langdradig vertelt over wat het vak Spaans precies is, weinig voorbeelden laat zien 
en de kinderen niet laat deelnemen in de ontdekking naar wat het vak inhoudt, zal 
dat er voor zorgen dat kinderen er niet zo snel voor zullen kiezen. Terwijl een 
enthousiast persoon, die de kinderen de leuke dingen laat zien over de Spaanse taal 
en cultuur en ze er ook in betrekt aan de hand van o.a. opdrachten, ervoor kan 
zorgen dat de kinderen meer bereid zijn om voor het vak te kiezen.   
Kinderen moeten al best jong bepalen naar welke middelbare school ze willen. Dit is 
niet te ingewikkeld, omdat de meeste vakken op alle scholen hetzelfde zijn. Maar 
een aantal dingen verschillen per school, waaronder de talen die worden 
aangeboden of hoe muzikaal en kunstzinnig een school is etcetera. Hierbij is de 
promotie ook belangrijk. Als een vak dat op veel scholen niet wordt aangeboden 
zoals Spaans leuk wordt gepresenteerd en op die manier ervoor zorgt dat leerlingen 
er geïnteresseerd in raken en het eventueel zouden willen volgen, kan dit invloed 
hebben of doorslaggevend zijn voor de schoolkeuze.  
 
Deze promotie is erg belangrijk, want oordelen over iets nieuws is moeilijk. Hoe kun 
je nou iets wel of niet kiezen als je niet weet wat het is? Je weet niet of je iets leuk of 
stom vindt dus kies je het bij voorbaat niet. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Het is 
belangrijk dat kinderen op tijd weten dat de optie Spaans bestaat, wat het inhoudt 
en dat deze kennis ervoor zorgt dat ze goed overwogen hun keuze kunnen maken. 
Niet bij voorbaat het al afwimpelen omdat ze niet weten wat het is.  
[zie in literatuurlijst 1] 
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Daarnaast wordt in de wetenschappelijke literatuur aangegeven dat genen ook een 
rol spelen in de intelligentie van een persoon en zijn bekwaamheid bij het maken 
van keuzes. De manier van keuzes maken en de mate waarin goede keuzes worden 
gemaakt kunnen worden bepaald door de ouders. Niet door de opvoeding, maar door 
de genen. Zo heeft de universiteit van Edinburgh onderzoek gedaan naar 
karaktertrekken en keuzes tussen tweelingen, zowel identieke als niet-identieke. Nu 
blijkt dat de normen en waarden van identieke tweelingen vrijwel gelijk zijn aan 
elkaar. Ook hun manier van beslissingen maken en welke beslissingen ze maken 
zouden beïnvloed zijn door DNA. Psychologen vinden de resultaten kenmerkend. 
Want wat blijkt: hoe sterker de genetische band, hoe waarschijnlijker het is dat 
karaktertrekken worden gedragen in een familie. Verder zei Professor Timothy 
Bates, van de University’s School of Philosophy, Psychology and Language Sciences 
op de Universiteit van Edinburgh dat uit onderzoek is gebleken dat de genen de 
meeste invloed hebben op het gevoel van zelfbeheersing van een persoon. Daarnaast 
hebben andere onderzoekers gevonden dat zowel het doelbewustzijn, als hoe goed 
een persoon met andere mensen om kan gaan en hun vermogen om te blijven leren 
en ontwikkelen wordt beïnvloed door de genen. Alle van de bovengenoemde 
factoren kunnen een rol spelen in het maken van keuzes en beslissingen en het 
beslissingsvermogen ook zeker beïnvloeden. Kortom, het maken van keuzes kan 
beïnvloed worden door genen.  
[zie literatuurlijst 1,22] 
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Hoofdstuk 2: Werkplan en onderzoeksmethode 
 
In het begin wisten we niet wat we wilden onderzoeken, maar we wisten wel dat we 
iets met het vak Spaans wilden doen. Dat was omdat het een van de weinige vakken 
is die we allebei hebben in ons pakket en dit ook leuk vinden (en waarvan we de 
leraar ook leuk vinden). Na wat brainstormen kwamen we erop dat Spaans eigenlijk 
een hele belangrijke taal is en we wilden toen wel weten waarom het hier in 
Nederland zo weinig aandacht krijgt. Daar moesten we dan een onderzoek bij 
bedenken. We hebben nagedacht over een goede onderzoeksvraag en deelvragen 
waarin datgene we wilden onderzoeken goed aan bod zou komen en we ook goede 
resultaten zouden vinden. Met hulp van onze PWS-begeleider kwamen we erop dat 
we op de basisschool moesten beginnen als we nog invloed wilden hebben op de 
kinderen. Op de middelbare school hebben ze al gekozen en denken ze er vaak niet 
over na of het mogelijk is om Spaanse les te krijgen. Als we de kinderen dus al op de 
basisschool attent zouden maken op de Spaanse taal en cultuur en hoe leuk die is, 
dan zouden ze daar misschien ook over nadenken als ze een middelbare school 
moeten kiezen. Vandaar dat we proeflessen gingen geven op de basisschool. 
 
Toen we dit allemaal hadden bedacht gingen we natuurlijk een basisschool zoeken 
om les te geven. Het kon op onze oude basisschool De Muze dus dat was leuk voor 
ons. We hadden gelijk met de docent gesproken bij wie we het daaropvolgende jaar 
in de klas lesjes zouden gaan geven en ook zijn e-mailadres gekregen om nog 
diezelfde week contact te zoeken. 
Daarna gingen we vooral informatie verzamelen, want onze lessen zouden pas het 
volgende schooljaar plaatsvinden. Voor de zomervakantie hebben we twee 
interviews gehad, met Blanca Gónzalez van de organisatie Levende Talen (zie 
bijlage 2) en met Marly Nas, docent op de Radboud Universiteit (zie bijlage 3). Met 
Blanca Gónzalez hebben we telefonisch een goed interview gehad en met Marly Nas 
hebben we een interview gehad op de Radboud Universiteit waar we naartoe zijn 
gegaan tijdens de PWS-dagen voor de zomervakantie. Beiden hebben ons veel 
informatie en bronnen gegeven waar we antwoorden konden vinden op onze vragen 
en ze hebben natuurlijk ook een aantal van onze vragen zelf kunnen beantwoorden. 
Ook hebben ze allebei  hun mening gegeven over wat zij dachten dat het antwoord 
op onze hoofdvraag kon zijn en ons daarvoor doorverwezen. We hebben toen 
natuurlijk ook ons eerste werkplan gemaakt en verder een indeling gemaakt van wat 
we wanneer zouden gaan doen. We hebben naast de interviews andere bronnen 
proberen te zoeken voor het theoretische deel van ons onderzoek en een aantal 
bronnen bekeken die we via de interviews hadden gekregen. We gingen de bronnen 
op dat moment nog niet nader bekijken en uitzoeken, want we hadden natuurlijk 
ook gewoon school en toetsweek. In de PWS-dagen hebben we nog een 
introductiefilmpje gemaakt wat de docent aan de klas kon laten zien voordat wij 
zouden komen. Dat deden we om ze even te laten zien wat we daar in de klas zouden 
komen doen zodat ze erop voorbereid zouden zijn. 
Na de zomervakantie begonnen we met het voorbereiden van de proeflessen zelf. 
Daarbij kregen we tips van onze PWS-begeleider, omdat zij natuurlijk weet hoe je op 
de goede manier een les in elkaar zet. Vooraf aan onze lessen hebben we besloten om 
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eerst samen met de kinderen hun associaties bij het Spaans te bespreken en gekeken 
wie er al een keer in Spanje was geweest of wat ze er van wisten. We hebben ook een 
paar makkelijke en leuke opdrachten uit het werkboek van de tweede klas gekozen 
om in onze les te gebruiken en zelf andere lesonderdelen bedacht zoals een quiz, een 
bingo en een liedtekst met gaten erin als opdracht.  
 
Toen hebben we het praktische deel van ons onderzoek gedaan: het geven van de 
proeflessen op de basisschool. Een van de twee lessen was tijdens school en de 
andere was in de PWS-dagen. De eerste les was even wennen aan de drukte en 
duurde ook een stuk langer, waarschijnlijk omdat we te veel activiteiten hadden 
gepland voor één les. De tweede les was korter en de klas was ook een stuk rustiger 
waardoor de les vlotter verliep. De rest van de tijd in de PWS-dagen hebben we 
besteed aan het schrijven van ons verslag en het uitwerken van de resultaten, want 
we hadden drie hele dagen de tijd dus die hebben we goed benut. We zijn hierbij 
begonnen met uitwerken van de gegevens van de enquête en zijn daarna 
doorgegegaan met stap voor stap de punten van het verslag te maken. Zoals het 
voorwoord, de inleiding, het werkplan en de resultaten. Op de tweede PWS-dag zijn 
we nog even naar onze PWS-begeleider gegaan omdat wij wat vragen hadden over 
hoe we sommige dingen in het verslag moesten zetten of wat sommige kopjes 
precies inhielden en hoe wij dit weer moesten geven. 
(Zie bijlage 1 voor ons oorspronkelijke werkplan) 
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Activiteitenoverzicht 

Wat  Wanneer  Omschrijving 

Interview met Blanca 
Gónzalez 

6 juli 2017  We hebben telefonisch een 
interview gehad met Blanca 
Gónzalez van Levende Talen. Zij 
heeft ons veel goede informatie 
gegeven dat ons verder hielp met 
ons PWS en heeft ons goed 
doorverwezen. 

Interview met Marly Nas  7 juli 2017  We zijn naar de Radboud 
Universiteit gegaan voor een 
interview met Marly Nas, docent 
op de Radboud Universiteit. Van 
haar hebben we goede 
antwoorden op onze vragen 
gekregen en een goede bron 
waarmee we deelvraag 1 
grotendeels konden 
beantwoorden. Ook heeft ze ons 
geholpen met het verbeteren van 
ons onderzoek. 

Proeflesje 1 op basisschool 
de Muze 

28 september 2017  We hebben het eerste proeflesje 
gegeven op de basisschool. Hier 
hebben we ook aan het begin van 
de les de eerste enquête 
afgenomen. 

Proeflesje 2 op 
basisschool de Muze 

11 oktober 2017  We hebben het tweede proeflesje 
gegeven op de basisschool. We 
hebben aan het einde van de les 
de tweede enquête afgenomen.  

Afnemen enquête op 
basisschool de 
Klokkenberg 

26 oktober 2017  We zijn naar basisschool de 
Klokkenberg geweest en hebben 
de controle enquête afgenomen 
bij groep acht. 

Interview met Hanneke 
Arpots 

30 november 2017  We hebben een interview 
gehouden met Hanneke Arpots 
(directrice) en haar gevraagd 
waarom de NSG ervoor gekozen 
had Spaans aan te bieden als vak. 
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Hoofdstuk 3: Resultaten 
 
Deelvraag 1: Hoe komt het dat er zoveel mensen op de wereld Spaans 
spreken? 
Het Spaans komt van de Latijnse taal. Het Latijn is langzaam geëvolueerd en het 
resultaat daarvan is dat nieuwe generaties steeds meer woorden een beetje gingen 
veranderen. Het Spaans is dus eigenlijk een moderne vorm van het Latijn. Nieuwe 
generaties hadden namelijk ook niet door dat hun taal steeds meer veranderde ten 
opzichte van de vorige generatie. Dat kwam omdat het steeds maar heel weinig was 
wat per generatie veranderde. Het duurde dus heel lang voordat er echt een nieuwe 
taal ontstond. Op deze manier zijn wel meer talen ontstaan uit het Latijn, dat 
noemen we de Romaanse talen. Voorbeelden daarvan zijn naast het Spaans: 
Portugees, Frans, Italiaans enzovoorts. Die talen hebben veel gemeen met elkaar en 
zijn dus eigenlijk allemaal verschillende vormen van het oude Latijn. Eerst waren 
het verschillende dialecten en in elk gebied veranderde het op een andere manier 
naarmate de tijd verliep en zo zijn ze allemaal uit elkaar gegroeid naar de talen die 
vandaag de dag worden gesproken. 
Tegenwoordig is het nog steeds zichtbaar dat talen blijven veranderen. Jongeren 
gebruiken bijvoorbeeld andere woorden dan ouderen en zo gaat dat steeds door. Ook 
zijn er woorden veranderd door formele en informele taal. 
Toen heel Spanje Spaans (ook wel Castiliaans) sprak, zijn er in het land nog meer 
vormen van het Spaans ontwikkeld in bepaalde gebieden. Bijvoorbeeld Valenciaans, 
Catalaans en Andalusisch. Spanje heeft meer invloeden gehad van andere talen. De 
Arabieren hadden in 711 een deel van Zuid-Spanje veroverd, dat gebied is nu 
Andalusië. Het Spaans heeft honderden woorden overgenomen uit het Arabisch, dus 
dat heeft een grote invloed gehad op de taal.  
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De Spaanse taal wordt tegenwoordig het meest gesproken in Zuid-Amerika, terwijl 
de oorsprong daar niet ligt. Het Spaans is overzees meegegaan toen Spaanse 
ontdekkingsreizigers naar Amerika gingen. Christoffel Columbus had in 1492 
Midden-Amerika ontdekt. Dit was de eerste stap naar de verovering van heel 
Midden- en Zuid-Amerika en dus een aanleiding voor de invloed van de Spaanse 
taal in Midden- en Zuid-Amerika. 
 
Pas in de 16e eeuw kwamen meer Spaanse en Portugese ontdekkingsreizigers en 
conquistadores naar Zuid-Amerika om het te veroveren. In het verdrag van 
Tordesillas bepaalde de Paus dat onder andere het huidige Brazilië van Portugal 
werd en de rest van Zuid-Amerika van Spanje. Daarom spreken ze nu Spaans en 
Portugees in Zuid- en Midden-Amerika. Spanje stuurde na de ontdekkingsreis van 
Columbus al snel expedities uit om de nieuwe wereld te veroveren en te bekeren. 
Ongeveer een derde van de conquistadores was de verarmde adel. Zij hoopten door 
deze expedities een fortuin te maken. De conquistadores beroofden en pijnigden de 
inheemse bevolking op gruwelijke wijze. De inheemse bevolking werd mishandeld, 
gedwongen tot slavernij en uiteindelijk, vaak zonder reden, gedood. Doordat niet 
alle Spanjaarden zo waren werd er in 1542 een nieuwe koloniale wet aangenomen 
om de inheemse bevolking beter te beschermen, maar dit kwam voor velen te laat. 
Wat ook zorgde voor de uitdunning van de inheemse bevolking was het feit dat de 
conquistadores ziekten meebrachten zoals de pest. Daar had de inheemse bevolking 
geen weerstand tegen en zo nam het in korte tijd ongeveer met 90% af. 
 
Maar de talen van de stammen die er al 
leefden, zijn ook van invloed geweest op de 
huidige talen. De Azteekse taal, het Náhuatl, 
heeft in combinatie met het Spaans, het 
Mexicaans gevormd. De taal van de Inca’s, 
het Quechua, komt terug in Peru, Bolivia en 
Ecuador. Daar spreken ze dus Spaans, maar 
net iets anders. Zo zijn er nog wat landen 
waar ze op een andere manier Spaans 
spreken (zie kaartje). 
 
Ondanks dat de landen in Latijns-Amerika 
zich hebben losgemaakt als kolonie van 
Spanje, wordt de taal er nog steeds 
gesproken. Het Spaans van Latijns-Amerika 
is niet meer hetzelfde als dat van Spanje 
door de invloed van de inheemse talen en 
het feit dat de taal zich op beide continenten 
verschillend heeft ontwikkeld door de jaren 
heen. Maar er zijn nog steeds veel 
overeenkomsten en de officiële taal blijft 
voor beide Spaans heten. 
[zie in literatuurlijst 3,4,5,6,7] 
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Deelvraag 2: Welk belang kunnen Nederlanders erbij hebben om Spaans te 
spreken? 
Of anders geformuleerd: waarom zou een Nederlander nou Spaans moeten leren? 
Wat is er voor ons nu precies belangrijk aan? Allereerst is de Spaanse taal al lange 
tijd een wereldtaal en het aantal Spaanstaligen blijft maar groeien. Over de hele 
wereld zijn er wel 466 miljoen mensen die Spaans spreken, alleen als 1e of 2e taal. 
Daarmee staat Spaans op de derde plek van wereldtalen, na Engels en op de eerste 
plek staat Mandarijn-Chinees. Spaans wordt niet alleen maar in Spanje en het 
grootste deel van Zuid-Amerika gesproken, maar ook veel in de Verenigde Staten, 
namelijk  1 op de 10 mensen daar spreekt Spaans. Dus met Spaans kun je al terecht 
op meerdere continenten. 
[zie in literatuurlijst 9] 
 
Het Instituut Cervantes (Spaanse organisatie met het doel de Spaanse taal en 
cultuur te verspreiden) voorspelt dat, uit de meeste deskundige projecten die ze 
hebben uitgevoerd, in het jaar 2050 ongeveer 550 miljoen mensen Spaans als 
moedertaal zullen spreken, nu is dat nog 406 miljoen. Hier vallen dus alle mensen 
die het als tweede of derde taal spreken buiten. Dit aantal zal ook sterk toenemen, 
want Spaans is momenteel de meest bestudeerde taal in niet-Spaanstalige landen in 
Europa en Amerika. 
[zie in literatuurlijst 10] 
 
Ook wordt Spaans veel gebruikt op het gebied van internationale communicatie. 
Daar staat het namelijk op de tweede plek en het is ook nog eens een officiële taal 
van de Verenigde Naties en haar organisaties. Van de Europese Unie en veel andere 
internationale organisaties is Spaans een officiële taal voor de communicatie. 
Heel veel bedrijven in de wereld worden steeds internationaler waardoor het van 
belang is dat veel mensen de wereldtalen beheersen. Het is dus handig dat, als je 
voor een internationaal bedrijf wilt gaan werken met banden met Spaanstalige 
landen, je de taal beheerst. 
Naast deze economische aspecten speelt Spaans ook nog een andere grote rol in de 
wereld, namelijk die van de Spaanse cultuur. De hele wereld wordt beïnvloed door de 
Spaanse cultuur. Bijvoorbeeld het boek Don Quijote de la Mancha van Cervantes, dat 
is na de Bijbel het meest vertaalde boek ter wereld. Schilders zoals Salvador Dalí en 
Pablo Picasso zijn wereldberoemd en mensen van over de hele wereld komen nog 
steeds hun kunst bekijken. De Spaanse muziek krijgt ook een steeds grotere rol in de 
(westerse) samenleving. Kijk maar naar de zomerhits van de afgelopen jaren, die 
zijn voor het grootste deel Spaans. 
Wie van reizen houdt en naar Zuid-Amerika wil wordt aangeraden om Spaans te 
leren. De meeste mensen willen het binnenland in en niet alleen in de grote steden 
zijn. Daar is Engels zelden te horen en beheersing van de Spaanse taal zou alles een 
stuk makkelijker maken als je daar op reis bent. 
[zie in literatuurlijst 10 en 16] 
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Deelvraag 3: Hoeveel procent van de jongeren die Spaans konden kiezen, 
hebben dat ook gedaan? 
Allereerst willen we aangeven dat we voor deze deelvraag bepaalde informatie nodig 
hadden en die hebben we uiteindelijk niet volledig verkregen. Deze gegevens zijn, 
zover wij te weten zijn gekomen van experts op dit gebied, nergens bekend en we 
hebben daardoor dus de vraag niet compleet kunnen beantwoorden. We kunnen wel 
wat conclusies trekken uit statistieken van het aantal scholen dat Spaans aanbiedt in 
Nederland. 
Hieronder staan twee tabellen met het aantal scholen dat Spaans aanbiedt in 
Nederland per niveau als heelvak (vanaf de onderbouw en examenvak) en als 
startersvak (geen examenvak) naar aanleiding van de eindexamens in 2013. 
Daarachter staat het aantal leerlingen dat Spaans op dat moment volgde. Op het 
vmbo wordt Spaans niet als startersvak aangeboden dus dat is hier niet van 
toepassing. 

 
Volgens het CBS zijn er 642 scholen in Nederland in het voortgezet onderwijs. Dan 
zou dus minder dan 11% van de scholen op het VWO Spaans aanbieden als heelvak, 
vanuit de bovenste tabel gezien. Dat is best weinig, maar dit was dus in 2013 en het 
schijnt dat er steeds meer Spaans wordt gekozen, dus de aantallen groeien. Op de 
havo is het nog minder, dat is maar iets meer dan 7%. 
Er is een groot verschil in het aantal vwo’ers en havisten in de tabellen. Mensen op 
het vwo kiezen sneller voor Spaans als eindexamenvak dan mensen op havo. Er zijn 
dan ook wat minder scholen die het aanbieden op havo. 
[zie in literatuurlijst 11 en 12] 
 
Wat wij willen is dat meer kinderen kiezen voor Spaans op de middelbare school, 
maar lang niet iedere middelbare school biedt het aan. Wat zijn dan de redenen voor 
een middelbare school om Spaans wel of niet als vak aan te bieden? Dit zijn wij gaan 
uitzoeken door deze vraag te stellen bij onze eigen school (NSG). We hebben een 
interview gehouden met de directrice, Hanneke Arpots. Ook hebben we andere 
scholen gemaild die, in tegenstelling tot de NSG, geen Spaans aanbieden en hen 
gevraagd waarom ze daarvoor gekozen hebben. Hier hebben we helaas geen 
antwoord op gekregen en weten we alleen waarom de NSG ervoor gekozen heeft. 
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Voor de NSG zijn het de volgende redenen: 
De NSG biedt sinds 1999 Spaans aan en samen met het Montessori College en het 
Stedelijk Gymnasium zijn het de enige drie middelbare scholen in Nijmegen die 
Spaans aanbieden. De NSG zat daarvoor in een dip met het aantal leerlingen en ze 
wilden iets doen om zichzelf van andere scholen te onderscheiden om op die manier 
meer leerlingen aan te trekken. Spaans was iets wat lang niet op alle scholen werd 
aangeboden (nu nog steeds niet) en dit zou de NSG meer onderscheiden van andere 
scholen. De reden waarom er dan voor het vak Spaans is gekozen is dat het 
natuurlijk een wereldtaal is, meer dan Frans. Er wordt tegenwoordig op de wereld op 
meer plekken Spaans gesproken dan Frans. Ook is Spaans erg handig in de 
toeristensector en dienstensector. Dan is het een voordeel als je het gehad hebt, 
bijvoorbeeld voor de hogere hotelschool. Het Spaans is voor de leerlingen iets 
onderscheidends. Bijvoorbeeld zoals je bij sommige opleidingen jezelf ook moet 
onderscheiden van anderen en dan komt zoiets als het beheersen van de Spaanse 
taal goed van pas. De keuze voor het invoeren van Spaans als vak was compleet in 
het belang van de leerlingen. Wel hebben ze niet meteen het lange traject 
aangeboden, maar alleen in de bovenbouw. Toen bleek dat toch niet verstandig te 
zijn en zijn ze het lange traject gaan aanbieden. 
(Zie bijlage 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 



 

Deelvraag 4: In hoeverre hebben onze lesjes op de basisschool invloed op 
het aantal leerlingen dat Spaans kiest op de middelbare school? 
Hieronder staan de resultaten van de enquêtes die we hebben afgenomen zowel voor 
als na de proeflesjes. Links staan steeds de resultaten van de enquête die we vooraf 
hebben afgenomen en rechts de resultaten van de enquête die we achteraf hebben 
afgenomen. 
 

Enquête vooraf Enquête achteraf 

 
Zoals te zien is in de bovenstaande cirkeldiagrammen is het aantal mensen dat 
Spaans wel zouden kiezen als vak op de middelbare school gelijk gebleven. Wel is het 
aantal kinderen dat het vak misschien zou kiezen toegenomen. Hieruit kun je de 
conclusie trekken dat onze lesjes misschien niet veel invloed hebben gehad op hun 
keuze, maar zeker weten kunnen we dit niet. Want als je kijkt naar het aantal 
jongens en meisjes bij beide enquêtes zie je dat dit verschilt. Dit kan een reden zijn 
waarom de resultaten niet helemaal kloppen aangezien sommige kinderen dus niet 
beide lesjes hebben gehad. Ook denken veel kinderen dat je Spaans alleen als extra 
vak kan kiezen op de middelbare school naast bijvoorbeeld Duits en Frans. Dat bleek 
uit de antwoorden die ze gaven in de enquête. Dit willen wij dus veranderen en we 
denken dat als zij wisten dat Spaans niet per se een extra vak hoeft te zijn zij eerder 
voor Spaans zouden kiezen. 
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Als je naar de diagrammen op de vorige bladzijde kijkt valt gelijk op dat de kinderen 
na onze lesjes Spaans duidelijk leuker vinden dan Duits of Frans. Dit is ook het 
resultaat waar wij op hoopten en wij hopen dan ook dat als de kinderen weten dat ze 
Spaans niet per se als extra vak hoeven te kiezen, maar gewoon in plaats van Frans 
of Duits, ze dan zeker voor Spaans gaan kiezen, aangezien hier bij de meerderheid 
na onze lesjes de voorkeur naar uitgaat.  
 
Te oordelen uit de diagrammen hiernaast 
heeft het geven van de proeflesjes er wel voor 
gezorgd dat het de kinderen leuker lijkt om 
Spaans te leren dan eerst. Wij denken dat, 
doordat de kinderen meer weten over de 
Spaanse taal en cultuur, ze enthousiaster zijn 
om de taal te leren. Zoals te zien is hebben zij 
ook het gevoel dat ze nu beter weten wat de 
Spaanse taal en cultuur inhoudt. Dat hadden 
we eigenlijk ook wel verwacht, want we 
hebben leerzame oefeningen met ze gedaan 
en het is heel onwaarschijnlijk dat ze al die 
dingen al wisten voordat we ze les hadden 
gegeven. We hebben ze in ons filmpje 
fragmenten laten zien die kenmerken van de 
Spaanse cultuur goed weergeven. In de 
lessen hebben we ons vooral gefocust op 
leuke opdrachten met woordjes en ook 
feitjes over de cultuur in onze quiz (zie 
bijlage). De meesten hebben dus wel wat van 
onze lesjes geleerd en die uitkomst vinden 
wij heel leuk, maar niet zozeer verrassend. 
 
Dus nu we alle gegevens die van betekenis zijn voor ons onderzoek bekeken hebben 
zijn we erachter gekomen dat we misschien niet heel veel invloed hebben gehad. 
Maar we hebben ze wel kennis laten maken met de taal en cultuur en ze attent 
gemaakt op het feit dat Spaans ook een optie is. Wel zien we een duidelijke positieve 
verandering in de voorkeur tussen de talen Frans, Duits en Spaans. Er zijn meer 
kinderen aan het twijfelen of ze Spaans willen kiezen als vak op de middelbare 
school.  
(Zie bijlage 6, 7) 
  
Ook hebben we nog een controle enquête afgenomen. De gegevens van de enquête 
verschillen niet veel met die van de eerste enquête die we op De Muze hebben 
afgenomen. Je ziet wel een andere verhouding tussen of ze wel of niet voor Spaans 
als vak zouden kiezen op de middelbare school. Ook de voorkeur van de talen tussen 
Duits, Frans en Spaans is anders. Op De Muze was de meerderheid al voor het 
Spaans terwijl bij De Klokkenberg Frans en Spaans op de eerste plek staan. 
(zie bijlage 8) 
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Problemen die we zijn tegengekomen 
 
Ons profielwerkstuk is behoorlijk goed verlopen naar onze mening. We zijn geen 
echt grote problemen tegengekomen, maar we hebben wel een paar moeilijkheden 
gehad. Bijvoorbeeld het vinden van de school waar we les konden geven ging heel 
makkelijk, want we waren er even langs geweest en er werd daarna gelijk op onze 
mail gereageerd. Maar daarna moesten we een paar keer de data veranderen van het 
lesgeven omdat er lerarenstaking was en ze een projectdag hadden op dagen waar 
we eerst onze les hadden gepland. We hebben wel gewoon andere dagen kunnen 
vinden dus dat was opgelost, maar het was voor ons soms een beetje onhandig. 
De communicatie ging goed via de mail, maar toen we ons introductiefilmpje 
hadden gestuurd kon de leraar het niet openen omdat het alleen door mensen van 
de NSG kon worden geopend. Dat was ook even vervelend, maar dat hebben we 
opgelost door het filmpje over te zetten naar een persoonlijk account en vanaf daar 
te mailen. Het probleem dat bestanden alleen binnen de NSG kunnen worden 
geopend hadden we daarna nog een keer toen we heel veel blaadjes moesten printen 
voor de lessen en dat wilden we doen vanaf het werk van de vader van Maartje. Hij 
kon ze dus eerst ook niet openen. 
Verder hadden we een beetje moeite met het maken van het introductiefilmpje en 
toen we eindelijk dachten dat we het aardig hadden gedaan moesten we het toch 
opnieuw maken, omdat we te snel aan het praten waren en het leek daardoor 
gehaast. We zijn wel blij dat we het opnieuw hebben gedaan, want het tweede 
filmpje was een stuk beter. 
Onze PWS-begeleider had ons drie namen gegeven, waar we handige informatie 
vandaan konden halen. Met twee van de drie hebben we een interview gehad en van 
de laatste hebben we uiteindelijk wat gehoord en via wat andere mensen hebben we 
toch nog een deel van de informatie gekregen. Maar de informatie die we eigenlijk 
nodig hadden (het antwoord op deelvraag 3) was ook bij hen niet bekend en over die 
informatie beschikken we dus nog steeds niet. Dit was namelijk de informatie over 
hoeveel jongeren Spaans konden kiezen als vak op de middelbare school en hoeveel 
dat ook hebben gedaan. Wel hebben we de informatie gekregen over welke en 
hoeveel middelbare scholen in Nederland Spaans aanbieden. 
We wilden naast de school waar we les hebben gegeven ook op een andere school in 
groep acht onze enquête afnemen. We hebben een stuk of zeven scholen gebeld en 
telkens zeiden ze óf dat ze het niet wilden óf ze gaven een mailadres dat, als we daar 
naar mailden, niet meer reageerde op ons verzoek of we een anonieme enquête bij 
groep acht zouden mogen afnemen. Nu heeft de Klokkenberg gereageerd en we 
hebben de enquête mogen afnemen. Dat verliep goed en nu hebben we gelukkig een 
controlegroep bij ons onderzoek. 
Daarnaast hebben we ook nog wat problemen gehad met de theoretische 
achtergrond. Want het zoeken van bruikbare bronnen was erg lastig. Op internet was 
niet zo veel te vinden over het onderwerp of juist te veel maar dan ging het niet over 
het onderwerp waar wij naar zochten. Ook zijn we naar de universiteitsbibliotheek 
geweest. Hier hadden we wel wat gevonden over ons onderwerp, maar ook niet veel. 
Later zijn we nog wat uitgebreider bronnenonderzoek gaan doen op internet en 
specifiek gaan zoeken. Dit ging al wat beter maar er ging wel veel tijd in zitten. 
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Hoofdstuk 4 Conclusie en discussie 
 
Hoe komt het dat er zoveel mensen op de wereld Spaans spreken? 
De Spaanse taal is al erg oud, want het stamt af van de Latijnse taal. Maar heel veel 
mensen spreken het. Dat komt doordat Spanjaarden de zee over gingen en de taal 
hebben verspreid naar hele grote gebieden. De mensen daar bleven de taal spreken, 
maar veranderden het wel een beetje omdat de inheemse bevolking al eigen talen 
hadden. Woorden uit die talen gebruiken ze tegenwoordig nog steeds en zo hebben 
ze de Spaanse taal meer eigen gemaakt. In Spanje zelf zijn er ook andere versies 
ontstaan doordat de taal bij elke generatie een beetje verandert en op die manier is 
de taal geëvolueerd.  
 
Wat is het belang van het Spaans spreken door Nederlanders? 
Kort gezegd, het Spaans is een van de grootste wereldtalen en blijft groeien. Niet 
alleen op vakantie, maar ook op het gebied van internationale communicatie en 
economie heb je er veel baat bij als je de taal beheerst. 
 
Hoeveel procent van de jongeren die Spaans konden kiezen hebben dat ook gedaan? 
Deze informatie kunnen we niet volledig geven, want het is niet beschikbaar. Wel is 
ons opgevallen dat maar ongeveer 11% van de scholen in Nederland Spaans geeft als 
vak en dat is naar onze mening te weinig. 
 
In hoeverre hebben onze lesjes invloed op het aantal leerlingen dat Spaans kiest op 
de middelbare school? 
Als we naar de gegevens uit de enquêtes kijken hebben onze lesjes niet al te veel 
invloed gehad op het aantal kinderen dat het vak Spaans zou kiezen op de 
middelbare school. Maar als ze de keuze hebben tussen Duits, Frans en Spaans, 
kiezen ze na onze lesjes eerder voor Spaans. We hebben de kinderen goed kennis 
laten maken met de taal en cultuur. Nu weten ze er meer over en in dat opzicht 
hebben ze er dus wel iets aan gehad en misschien nog steeds voor als ze ooit Spaans 
gaan leren.  
 
Hoe kunnen we er voor zorgen dat meer jongeren in Nederland Spaans kiezen op de 
middelbare school? 
Twee proeflessen hebben niet bepaald een grote invloed gehad op de keuze van de 
kinderen, maar ze vonden het wel heel leuk. Ze vonden het ook leuker dan Frans en 
Duits en 80% van de kinderen weet nu meer over Spanje dan voor onze lessen. We 
weten uit deze gegevens eigenlijk niet zo goed of dit de manier is om meer jongeren 
Spaans te laten kiezen op de middelbare school. Toch denken we wel dat, als ze meer 
lessen en informatie hadden gekregen en meer scholen dat ook zouden gaan doen, 
de keuze van de kinderen positief zou worden beïnvloed. 
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Discussie 
Om eerlijk te zijn hadden we verwacht dat er meer kinderen zouden zijn die Spaans 
als vak op de middelbare school zouden willen kiezen dan eerst, maar er is echter 
maar één antwoord veranderd. Van “Nee” naar “Misschien”. We hadden wel een 
paar antwoorden bij die vraag dat ze dat niet zouden kiezen omdat dat zou zorgen 
voor meer huiswerk. Dat was eigenlijk niet de bedoeling van de vraag, want je hoeft 
Spaans niet als nóg een extra vak te kiezen, want op de meeste scholen is het 
gewoon een normaal vak of keuzevak. Wij denken dat als we duidelijk bij de vraag 
hadden gezet dat Spaans geen extra vak is de gegevens wel anders zouden zijn en 
dat ook meer kinderen voor het vak Spaans zouden kiezen op de middelbare school. 
Ook weten we dat de samenstelling van de klas bij beide lessen niet gelijk was dus 
dat heeft de resultaten ook beÏnvloed. Of dat negatief of positief is weten we niet. 
We zijn wel blij met de uitkomsten van vraag 2 en 3 van de tweede enquête. Daarin 
staat dat een groot deel van de kinderen Spaans leuker lijkt om te leren en dat ze 
meer weten over Spanje dan voor onze lesjes. Dat hadden we ook wel verwacht, 
omdat wij onze proeflesjes hadden ingevuld met leuke opdrachten en veel 
enthousiasme. Daarom was de uitkomst van vraag 6 ook minder verrassend, want 
we hadden de focus liggen op Spaans en daardoor de kinderen een beetje in die 
richting geduwd. Als ze ook proeflessen Duits en Frans hadden gehad, was het 
anders geweest. Dan wisten ze daar ook meer over en zouden ze alles beter met 
elkaar kunnen vergelijken. Natuurlijk weten wij wel dat er minder aandacht is voor 
Spaans op de basisschool en ook op de middelbare school. Daarom vinden wij het 
nog steeds vanzelfsprekend dat bij de uitkomsten de nadruk op Spaans ligt. Als je 
terugkijkt naar wat we van tevoren wisten, namelijk dat Spaans minder belangrijk 
wordt gevonden dan het Duits en Frans, zie je dat ook terug in deelvraag 3 want 
daaruit blijkt dat maar 11% van de middelbare scholen Spaans aanbiedt als vak. Dit 
bevestigt dus eigenlijk onze constatering van het begin dat Spaans minder 
belangrijk wordt gevonden dan Duits of Frans en eigenlijk nog steeds niet volgens 
veel mensen thuishoort in het rijtje van Duits en Frans. 
(Zie bijlage 6, 7) 
 
Onze methode was misschien niet heel valide, want we hebben maar bij één school 
lesjes gegeven en bij twee scholen enquêtes afgenomen. Dat is niet genoeg om een 
goede gemiddelde uitkomst te krijgen. We hebben natuurlijk wel bij kinderen uit 
groep acht de enquêtes afgenomen, want het gaat om hun mening. In dat opzicht is 
er wel betrouwbaarheid over hun mening, want zij hebben de enquêtes ingevuld en 
die uitkomsten hebben wij allemaal verwerkt.  
Daarom vinden wij dat het wel betrouwbare uitkomsten zijn, maar dus niet geldig 
genoeg om een verschil te maken. Wat we anders hadden kunnen doen en wat de 
gegevens wel veranderd zou hebben was de vraagstelling veranderen in de enquêtes. 
Namelijk bij de vraag zetten dat Spaans niet alleen als extra vak gekozen hoeft te 
worden, want dat was voor een aantal kinderen een reden om toch voor Duits of 
Frans te kiezen.  
(Zie bijlage 4, 5) 
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Hoofdstuk 5 Reflectie 
 
Reflectie 
Les 1: We kwamen de klas binnen en alle kinderen waren druk bezig met een spelling 
opdracht, maar meteen was iedereen afgeleid door ons. Sommige wisten dat ze 
Spaans les zouden krijgen en anderen hadden blijkbaar niet echt opgelet. We 
begonnen met een introductie en lieten de wereldkaart zien waarop te zien is waar 
mensen veel Spaans spreken. Toen vroegen we aan de klas wie er al eens in 
Spaanstalige landen was geweest en daar deden de kinderen actief aan mee. Daarna 
ging Valerie de filmpjes klaarzetten en Maartje ging aan de klas vragen waar de 
kinderen aan dachten bij het woord Spaans. Toen moesten we even de enquête 
afnemen en dat vonden ze niet al te interessant en het duurde ook even voordat 
iedereen klaar was. Het lied over het Spaanse alfabet was snel dus ze konden niet 
meespreken/zingen. De gesprekjes die daarna kwamen vonden sommigen niet de 
moeite waard, maar er waren ook kinderen die het grappig vonden om te doen. De 
opdrachten gingen de meesten gemakkelijk af en ze vonden de kruiswoordpuzzel 
ook leuk. Daarna gingen we de bingo spelen en daar waren ze heel enthousiast over, 
vooral omdat er een prijs aan vast zat. Valerie las de getallen voor in het Spaans en 
Maartje schreef ze gewoon op het bord, want anders werd het te moeilijk. Ze waren 
wel heel druk, want met bijna elk getal wat werd opgenoemd riepen er een paar dat 
ze het wel of niet hadden. Toch leek het ons dat ze de les over het algemeen heel leuk 
vonden. Wij vonden dat het naast de chaos best goed ging. (Zie bijlage 4, 9, 10, 11) 
 
Les 2: We begonnen met Valerie die in het kort vertelde over 
het belang van het Spaans en het aantal mensen die Spaans 
spreken op de wereld. Daarna gingen we de opdracht doen 
waarbij wij een lied lieten horen en zij in de open plekken van 
de liedtekst het juiste woord moesten invullen. Deze opdracht 
vonden veel kinderen lastig uit te voeren dus toen hadden we 
de videoclip met Spaanse tekst op het bord laten zien 
waardoor ze de opdracht beter konden voltooien.  
Daarna heeft Maartje de kinderen drie handige Spaanse 
zinnetjes voor op vakantie geleerd en die samen met de klas 
hardop gezegd. Dit ging redelijk goed en de klas werkte ook 
iets meer mee dan de vorige keer. Daarna was het tijd voor de 
quiz. We hadden de klas in groepjes van 4/5 ingedeeld, maar 
het in groepjes gaan zitten ging niet helemaal soepel en was ook een beetje 
chaotisch. Nadat we de klas stil hadden gekregen konden we met de quiz beginnen 
en dat ging goed, want de kinderen waren rustig en fluisterden. We hadden 
afgesproken dat als een groepje het antwoord had ingevuld iemand zijn hand op zou 
steken zodat wij konden zien wanneer iedereen klaar was. Na de quiz namen wij de 
blaadjes in. Valerie ging de antwoorden van de quiz nakijken en de winnaar bepalen, 
terwijl Maartje de enquête uitdeelde en ervoor zorgde dat die werd ingevuld. Daarna 
had Valerie de enquêtes en de rest opgeborgen en had Maartje de winnaar bekend 
gemaakt en werd de prijs uitgedeeld. (Zie bijlage 5, 12, 13, 14) 
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Persoonlijke Reflectie 
 
Maartje: 
Als ik terugkijk op het hele PWS-traject, dan kijk ik terug op een leuk project wat 
goed verlopen is, maar dat natuurlijk wel z’n ups and downs had. Zo’n 
profielwerkstuk is niet als alle andere projecten die we tot nog toe op school gedaan 
hebben, maar is veel uitgebreider en vergt daarom ook meer aandacht en tijd. Het 
duurde even voordat we wisten wat we precies wilden gaan doen voor ons pws, maar 
toen we dat eenmaal bedacht hadden ging het erg snel. We hadden binnen no time al 
veel informatie verzameld, interviews gehouden en wisten wat het uiteindelijke 
product zou moeten worden. Ons pws vond ik erg leuk om te doen omdat het niet 
alleen maar theoretisch was maar ook uit een groot praktisch deel bestond, namelijk 
het geven van de proeflesjes op de basisschool. Ik vond dit erg leuk en naar mijn 
mening vonden de kinderen dit ook. Het ging ook gemakkelijker dan ik had verwacht 
en het afnemen van de enquête ging ook goed. Terugkijkend op het gehele 
pws-traject ben ik wel heel tevreden, we hebben ons best gedaan en er naar mijn 
mening een goed project van gemaakt. Ons onderzoek is ook goed verlopen want uit 
de verzamelde gegevens van de enquêtes konden we een goede conclusie trekken. De 
samenwerking ging ook goed, zowel met onze begeleider Corrie van Gestel als met 
Valerie. We konden altijd bij onze begeleider terecht om vragen te stellen, waar we 
ook altijd een goed antwoord op kregen. Ook was het geen probleem om tijdens de 
les Spaans nog even een korte vraag te stellen zodat we weer verder konden. Ook de 
samenwerking tussen Valerie en mij ging goed. We hadden af en toe wel duidelijk 
een meningsverschil waarop een discussie volgde, maar we kwamen altijd wel tot 
een oplossing waar we het allebei mee eens waren.  We kennen elkaar ook al lang 
dus dit viel te verwachten en we maakten ons daarom ook geen zorgen over het 
verloop van de samenwerking. Ik ben wel blij dat we dit deel nu ongeveer hebben 
afgesloten en dat er een goed resultaat gekomen is uit ons harde werken en onze 
motivatie voor dit project. 
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Valerie: 
Om te beginnen vond ik dit hele proces van ons profielwerkstuk lang duren. Maar ik 
vond het wel leuk en ook heel anders om een keer zo lang bezig te zijn en zo diep 
ergens op in te gaan. Zo’n heel onderzoek vergt natuurlijk ook veel tijd en daarom 
vond ik het dus wel iets hebben, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik blij ben dat 
we het meeste en moeilijkste hebben gehad en we nu dus niet meer enorm veel 
hoeven te doen. Natuurlijk moeten we nog wel de puntjes op de i zetten voor de 
uiteindelijke versie. 
Het praktijk deel, dus de lessen op de basisschool, verliep heel voorspoedig en de 
kinderen hebben braaf de enquêtes ingevuld. Ik ben daar toch wel het meest 
opgelucht over, want ik had echt geen idee of ze het wel leuk zouden vinden en mee 
zouden doen. Maar ze deden allemaal goed mee en waren ook geïnteresseerd. Corrie 
van Gestel, onze pws-begeleider, had er wel vertrouwen in dat ze het leuk zouden 
vinden dus dat gaf mij in ieder geval ook wat meer vertrouwen. We hebben veel aan 
onze begeleider gehad, want ze gaf ons goede tips en kon ongeveer al onze vragen 
beantwoorden zodat we op de goede manier verder konden. De samenwerking 
verliep erg goed met haar. 
Ook vond ik dat de samenwerking tussen Maartje en mij goed verliep. We hadden in 
het begin een beetje moeite met het verzinnen van een onderzoek en we hebben een 
paar kleine meningsverschillen gehad tijdens de rest van het traject, maar het was 
gelukkig nooit een groot probleem. Maartje en ik kennen elkaar ook al een lange tijd 
dus ik wist eigenlijk wel dat de samenwerking goed zou gaan. We hadden ook al lang 
geleden besloten dat we ons profielwerkstuk samen zouden doen zonder na te 
denken over een onderwerp. 
Als ik terugkijk op het gehele proces ben ik heel tevreden met ons uiteindelijke 
resultaat. We hebben hier heel veel tijd in gestopt en ik was bang dat sommige 
dingen misschien niet zouden lukken. We hebben vooral de laatste weken voor de 
eerste versie nog heel veel moeten doen in verband met de opmaak, aanvullingen en 
natuurlijk alles checken. Het eindproduct is, volgens mij en ik denk ook volgens 
Maartje, zeer geslaagd. 
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1. Oorspronkelijke werkplan 
A) Inleiding: 
Het leren van de Spaanse taal aan Nederlanders is maatschappelijk van belang, want 
Spaans is echt een wereldtaal geworden dus is het voor de maatschappij gunstig als 
er veel mensen Spaans spreken. Dat is te zien op de arbeidsmarkt en in het dagelijks 
leven. 
Er is al materiaal beschikbaar voor kinderen op de basisschool om Spaans te leren 
dit zijn voornamelijk online lesmethodes zoals de onderstaande sites. Op sommige 
scholen wordt het ook in de les gegeven maar eerder als een extra taak voor 
kinderen die snel leren. 
 

Perioden  1930  1940  1950  1960  1970  1980  1990  2000  2016 

Bevolking op 1 januari naar 
nationaliteit Spaans (x1000) 

-  -  -  0,3  22,6  23,5  17,4  16,9  26,8 

 
Deze tabel geeft aan hoeveel Spaanse mensen in Nederland wonen. Maar dus niet 
alle mensen die Spaans spreken staan hierin. Er zijn natuurlijk ook veel 
Nederlanders die Spaans spreken en mensen uit onder andere Zuid-Amerika. Wij 
hebben nu nog niet kunnen vinden hoeveel mensen in Nederland allemaal Spaans 
spreken, want dat wordt niet door de overheid bijgehouden.  
 
B) Onderzoeksvraag: Hoe kunnen we er voor zorgen dat meer jongeren in Nederland 
Spaans kiezen op de middelbare school? 
Deelvragen: 
1. Hoe komt het dat er zoveel mensen op de wereld Spaans spreken? 
2. Wat is het belang van het Spaans spreken door Nederlanders?  
3. Hoeveel procent van de jongeren die Spaans konden kiezen hebben dat ook 
    gedaan? 
4. In hoeverre hebben onze lesjes invloed op het aantal leerlingen dat Spaans kiest 
    op de middelbare school? 
 
Onze verwachtingen van dit hele profielwerkstuk zijn dat we er veel werk aan zullen 
hebben, maar dat we het wel leuk zullen vinden. We hopen dat onze lesjes inderdaad 
invloed zullen hebben op het aantal jongeren dat Spaans wil leren in Nederland. 
 
C) Plan voor gegevens verzamelen, verwerking en onderzoek 
We gaan dit schooljaar nog naar de Muze toe om een afspraak te maken voor de 
lesjes van volgend schooljaar die we graag op de Muze willen geven. Tijdens de 
PWS-dagen gaan we vooral aan het werkplan werken en zorgen we dat we alles op 
een rijtje hebben voor de planning. We hebben ongeveer elke twee weken een 
gesprek met onze PWS-begeleider met uitzondering van de zomervakantie. Volgend 
schooljaar willen we een afspraak met iemand van de universiteit voor een 
informatief interview. En we gaan natuurlijk onze lesjes geven, maar we hebben nog 
geen exacte datum. 
Activiteitenoverzicht 
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Wanneer  Wie  Wat 

06 juni 2017   Beide  Tweede gesprek met begeleider 

16 juni 2017  Beide   Werkplan af en inleveren 

Nog geen datum 
bekend 

Beide  Naar de Muze voor proefles 
bespreking moment volgend 
schooljaar. 

Pws dagen 6 en 7 juli  Beide  Werkplan perfectioneren, 
gegevens verzamelen en 
verwerken. 

7 juli 2017  Beide  Interview Iemand RU faculteit 

eerste week nieuw 
schooljaar 

  Max mailen proeflesjes, wanneer 
en filmpje sturen. 

14 juli 2017  Beide  Introductiefilmpje maken 

15 juli t/m 20 
augustus 

Valerie  Spaanse tekst geschiedenis 
Spaanse taal lezen, informatie 
eruithalen. 
Interview uitwerken. 
begin maken aan deelvragen 
beantwoorden/ voorbereiden 
van de lesjes. 

15 juli t/m 20 
augustus 

Maartje  Spaanse tekst geschiedenis 
Spaanse taal lezen, informatie 
eruithalen. 
Interview uitwerken. 
begin maken aan deelvragen 
beantwoorden/ voorbereiden 
van de lesjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 



 

2. Interview met Blanca Gónzalez van Levende Talen: 
1. Waarom heeft u besloten om iets met Spaans te gaan doen? 

Ik kom uit Mexico, toen ik klaar was met de middelbare school ging ik 
communicatie studeren. Toen wilde ik toch liever Spaans doen omdat ik houd van 
de literatuur en de taal. 

2. Wat heeft u zoal gedaan naast uw werk bij levende talen? 
In Mexico was ik docent Spaans, ik gaf Spaans en literatuur. Ook was ik redacteur 
van een woordenboek. Ik ben daarna naar Nederland gekomen om les te geven 
voor bedrijven en daarna heb ik dat gedaan op middelbare schoolniveau en de 
hoogeschool. 

3. Wat doet u precies bij levende talen? 
Ik ben voorzitter van de sectie Spaans. Daar valt onder andere onder dat ik 1 keer 
per jaar een studiedag organiseer. Ook bij de dag van de docenten Spaans in 
Nederland help ik mee bij de organisatie. Dat is een feest in Amsterdam. We 
zorgen ervoor dat artikelen worden gepubliceerd in ons tijdschrift. We hebben een 
website die we moeten bijhouden. Samen met La consejería de educación (Spaans 
consulaat in Nederland over culturele zaken met de Spaanse regering) organiseren 
we activiteiten in Nederland. Ieder jaar krijgen de profielwerkstukken over Spaans 
een prijs (3 scholen). Ook krijgen de beste leerlingen die examen doen een 
oorkonde (Consejería de educación). Het is heel belangrijk om aandacht voor het 
Spaanse onderwijs te vragen. We hebben vaak contact met het ministerie van 
onderwijs om Spaans in een goede positie te houden. 

4. Hoeveel scholen in Nederland hebben Spaans als vak in Nederland? 
Dat is moeilijk om te weten, ik weet het niet precies, maar ik heb wel een link 
waarmee jullie die informatie kunnen krijgen. 
https://www.mecd.gob.es/paisesbajos/nl_NL/portada.html  

5. Welke groei heeft de Spaanse taal doorgemaakt in het onderwijs de afgelopen 
20 jaar?  
In het jaar 2000 toen ik op de middelbare school les gaf, was Spaans een extra vak. 
Alleen Frans en Duits kon je kiezen als examenvak en je kon Spaans kiezen als een 
extraatje. Sommige leerlingen op het gymnasium die hadden Latijn, Engels, Frans 
Duits en met als extra taal Spaans. Ik gaf les aan leerlingen die vijf talen moesten 
leren. Voor een aantal leerlingen was dit teveel en zij stopten er dan ook mee. 
Omdat Spaans geen examenvak was, moest ik ervoor zorgen dat de leerlingen de 
les echt leuk vonden. Hierdoor wist ik ook nooit hoeveel leerlingen ik had. Hierdoor 
werd ik een beetje een entertainment docent, dit was heel zwaar. Later is het 
beleid veranderd en kwam Spaans in het pakket en als examenvak op sommige 
scholen. Op dit moment is het ministerie van onderwijs bezig met het project 
platform 2032 onderwijsvernieuwing. Dit heeft als doel dat op de basisschool veel 
Engels wordt gegeven en er dus later meer tijd is voor andere talen waaronder 
Spaans. Dus dat Spaans, Frans en Duits gelijk worden aan elkaar. 

6. Hoe kunnen we er voor zorgen dat meer jongeren in Nederland Spaans kiezen 
op de middelbare school? 
1. Als de vraag is wat er gedaan kan worden ik kan jullie de naam geven van 
Adriana van Holten. Zij is de auteur van een methode Spaans op de basisschool. Ze 
weet hoe leuk de leerlingen het Spaans vinden. Je zou eventueel ook een interview 

30 

https://www.mecd.gob.es/paisesbajos/nl_NL/portada.html


 

met haar kunnen houden. Zij weet hoe je jonge kinderen enthousiast kunt maken 
voor Spaans. 
2. Je kunt via Facebook contact opnemen met docenten Spaans op de basisschool, 
hier is een Facebook groep voor. Ik stuur jullie nog wel een link voor de site van 
mevrouw Elisenda Durany zij beheert de website. Tegen haar kun je zeggen wat je 
gaat onderzoeken en vragen of we aan docenten een vraag mogen stellen. 
Namelijk: Wat moeten we doen om Spaans te promoten? Als je toegelaten wordt, 
tijdelijk lid zijn om de vragen te stellen. Dan kun je via facebook chatten. Je kunt 
aan die docenten vragen wat wel of niet werkt. Docenten Spaans houden vaak van 
dans, muziek of Spaanse spelletjes in de lessen. Die helpen ook om de kinderen 
enthousiast te maken. Als je de mensen via Facebook benaderd zeg dan via Blanca 
Gonzalez. Waarom is wat jullie gaan onderzoeken zo belangrijk: sommige 
kinderen spreken al Spaans op de basisschool of thuis. Ook kinderen die 
Papiamento spreken hebben een voorsprong want die kunnen veel verstaan en 
weten niet dat als je Spaans kiest, je makkelijker hogere cijfers haalt en een jaar 
eerder examen zou kunnen doen. De leerlingen die examen doen al voor hun 
examenjaar halen de hoogste cijfers. 
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3. Interview met Marly Nas: 
1. Waarom is Spaans zo’n belangrijke taal in de wereld? Geldt dat ook voor 

Nederland? 
Het gaat niet om het aantal sprekers want andere talen hebben er misschien meer, 
maar als het gaat om hoe je met mensen in contact kunt komen.Daarvoor is Engels 
natuurlijk belangrijk maar Spaans is ook op aan het komen. 
Omdat je door de taal te leren een groot deel van de wereld voor jezelf ontsluit. 
(Spanje, Zuid-Amerika en tegenwoordig ook de VS). Omdat het je in staat stelt op 
een andere manier te communiceren met mensen die Spaans als moedertaal 
hebben. En het is een verrijking is van je persoonlijkheid en het opent letterlijk en 
figuurlijk deuren. 

2. Waarom is het Spaans voor Nederland belangrijk? 
Er zijn wat geschiedkundige banden. Leuk omdat onze koningin Spaans spreekt. 
Het is meer op globalisering en naar buiten toe gericht dan dat het echt heel 
belangrijk is voor Nederland zelf. In de diplomatieke wereld zou je het nodig 
kunnen hebben. 

3. Waarom heeft u voor Spaans gekozen? 
Ik hou zelf erg van talen, en wou daar verder in en Spaans was iets nieuws want 
dat had ik zelf niet op de middelbare school en dat sprak me ook erg aan. 

4. Waarom hebben de studenten, die u lesgeeft, ervoor gekozen om Spaans te 
doen als studie?  
Het merendeel uit interesse, en een deel waarbij de taal hen ook erg aanspreekt en 
dat ze er een warm gevoel door krijgen doordat ze er vroeger vaak op vakantie zijn 
geweest. Mensen die geïnteresseerd zijn in Zuid-Amerika om daar te studeren of 
werken. Mensen trekt de combinatie van taal, cultuur en taalkunde erg aan. En 
omdat we een vrij kleine opleiding zijn. We zijn een specialistische opleiding en 
lijden erg onder de druk van de samenleving. Vaker kiezen ze voor bredere studies 
maar je kunt er veel mee. En mensen kiezen het ook omdat ze het leuk vinden. 

5. Zijn dat alleen maar studenten die al Spaans hebben gehad of niet? 
Dat komt steeds vaker voor, we gaan er hier nog steeds vanuit dat iedereen op nul 
begint maar er komen steeds meer mensen die al wat Spaans hebben gehad en die 
hebben in het begin een voorsprong maar dat blijft niet.  

6. Hoeveel procent van de studenten Spaans kiest voor een master onderwijs? 
Ja een groot deel kiest daarvoor. Je doet dan eerst een master en daarna een 
educatieve master. Hier op de universiteit eerstegraads en dat betekent dat je 
overal mag lesgeven. Het is denk ik het grootste en meest voor de hand liggende 
werkveld voor deze studie, maar zeker niet het enige. Tijdens de studie heb je ook 
tijd om erachter te komen wat je na je studie wilt gaan doen.  

7. Wat is de verhouding tussen het aantal studenten Frans, Duits en Spaans? 
verhouding Frans en Spaans, beide klein niet zo veel verschil. Op dit moment 
hebben de specialistische talen weinig studenten. Het verschilt ook nog tussen de 
universiteiten hoeveel studenten we hebben, maar onderling tussen de talen is er 
niet heel veel verschil in het aantal studenten, dus ook met Duits. 
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8. Merk je dat Frans belangrijker is dan Spaans voor de samenleving? 
Vroeger was Spaans nog wel belangrijk voor de gastarbeiders enzo maar dat is 
tegenwoordig minder het geval. Er is iemand hier op de universiteit die weer 
duidelijk maakt wat het belang van Frans is in de samenleving. 

9. Bent u bekend met vdsn of levende talen? 
Ja 

10. Zo ja, kunt u ons hier dan iets over vertellen? 
Ik heb een tijdschrift van levende talen. Levende talen is een nationale organisatie 
die onderzoek naar talen en onderwijs stimuleert. En dat is eigenlijk ook wat vdsn 
doet. Je hebt ook het Radboud netwerk Spaans, waar wij mee bezig zijn is om de 
banden tussen de middelbare scholen en de universiteit aan te halen. PUC, daarbij 
kun je rondkijken. En het Radboud netwerk Spaans werkt samen met het PUC en 
richt zich meer op middelbare docenten Spaans. De meeste studenten komen hier 
ook vaak binnen door die docenten. 

11. Denkt u dat onze proeflessen invloed zullen hebben op het aantal jongeren 
dat Spaans gaat leren in Nederland? (Vindt u het een goed plan?) 
Ik denk dat het lastig is om te onderzoeken. Je moet letten op de formulering van 
de vragen in de enquête. Het lijkt mij erg lastig. Wat je moet doen is dat je 
diezelfde vragenlijst ook op een andere school moet afnemen waar ze dat 
proeflesje niet hebben gehad. Ik denk dat het belangrijk is dat je een controlegroep 
hebt waar je geen proeflesje geeft. Het maakt niet uit of er wat uitkomt maar 
zolang je alles goed beschrijft heb je altijd resultaten. En objectief blijven bij de 
vraagstelling. Ik denk wel dat de kinderen op de basisschool het wel erg 
interessant zullen vinden. 

12. Laatste vraag: Hoe kunnen ervoor zorgen dat meer jongeren Spaans kiezen 
op de middelbare school? 
Ik denk dat het belangrijk is om er reclame voor te maken. Waardoor mensen 
erachter komen hoe leuk het is en hoe fijn het is als je de taal van de mensen zelf 
spreekt. Ik denk dat het ook belangrijk is om op het avontuur van de mensen in te 
spelen. Om bijvoorbeeld in het buitenland te studeren en te werken. 
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4. Enquête 1 basisschool De Muze en De Klokkenberg 

Profielwerkstuk Spaans enquête 
 
Vraag 1: Ben je een jongen of een meisje? 

…………………………………………………………………………………............. 
 
Vraag 2: Ben je wel eens naar Spanje of Zuid-Amerika geweest? Waar was je 
toen? 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 3: Waar denk je aan bij Spanje? 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 4: Wat vind je het leukst aan Spanje? 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 5: Lijkt het je leuk om Spaans te spreken? Waarom? 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 6: Zou je kiezen voor het vak Spaans als je op de middelbare school 
zit? 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 7: Welke taal lijkt je het leukst: Duits, Frans of Spaans? 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 8: Welke taal is volgens jou de belangrijkste taal ter wereld? Waarom? 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 9: Welke taal zou je het liefst willen spreken als je uit alle talen ter 
wereld kon kiezen? Waarom? 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

Bedankt voor het invullen van onze enquête! 
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5. Enquête 2 basisschool De Muze 
Profielwerkstuk Spaans enquête 
Vraag 1: Ben je een jongen of een meisje? 
 

…………………………………………………………………………………… 
 
Vraag 2: Lijkt Spaans je nu leuker om te leren dan voor onze lesjes? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
Vraag 3: Vind je dat je nu meer over Spanje weet dan voor onze lesjes? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
Vraag 4: Zou je, nu je deze proeflesjes hebt gehad, kiezen voor het vak 
Spaans als je op de middelbare school zit? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
Vraag 5: Wat vind je het leukst aan Spanje? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
Vraag 6: Welke taal vind je het leukst: Duits, Frans of Spaans? Waarom? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
Vraag 7: Welke taal zou je het liefst willen spreken? 
 
…………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 

Bedankt voor het invullen van onze enquête! 
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6. Resultaten enquête 1 Basisschool De Muze 
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7. Resultaten enquête 2 basisschool De Muze 
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8. Resultaten enquête basisschool De Klokkenberg 
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9. Lesopzet les 1 
28 september 2017 

 
Introductie (5 min) *voorstellen* 
Wij zijn hier omdat we jullie wat willen leren over de Spaanse taal en cultuur, omdat 
we een onderzoek doen over het vak Spaans in het onderwijs. Wij gaan jullie dus 
deze week en volgende week elk een proefles geven en jullie op die manier kennis 
laten maken met de Spaanse taal en cultuur. Maar waarom nou Spaans? Spaans is 
zo’n belangrijke taal omdat het op ontzettend veel plaatsen in de wereld wordt 
gesproken. Wij geloven dat Spaans belangrijker is om te leren dan bijvoorbeeld 
Frans en Duits, dus we willen onderzoeken of onze lesjes jullie mening over het vak 
Spaans verandert. We zullen jullie even laten zien op hoeveel plekken Spaans wordt 
gesproken. 
Hier zien jullie een kaart van de wereld. Hierop zijn de landen waar Spaans als 
officiële taal wordt gesproken donkerrood gekleurd en de landen waar Spaans geen 
officiële taal is maar waar wel veel mensen Spaans spreken lichtrood gekleurd. 

 
Vragen aan de klas (5 min) 
Wie van jullie is er al wel eens in een van de donkerrood gekleurde landen geweest? 
En wat weten jullie over de Spaanse taal en cultuur? 
een mindmap maken met de kinderen en hun associatie bij het Spaans 
 
Enquête afnemen (5 min) 
 
Abecedario (5 min) 
Korte uitleg over uitspraak. 
 
Speeddaten (10 min) 
Jullie krijgen dadelijk allemaal een aantal blaadjes uitgedeeld met wat voorbeeld 
zinnetjes in het Spaans en andere handige informatie. De bedoeling is dat jullie in 
tweetallen een gesprekje met elkaar gaan voeren in het Spaans. Na 2 minuten zullen 
wij zeggen dat de tijd om is en ga je hetzelfde doen maar dan met een andere 
klasgenoot. Valerie/ Maartje en ik zullen eerst een voorbeeld geven van wat de 
bedoeling is en dan mogen jullie het zelf gaan proberen. 
 
Opdrachten maken (10 min) 
 
Bingo met cijfers (15 min) 
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10. Handout les 1 

¡Speeddaten en español! 

De vragen              Las preguntas 

Begroeten 

Holandés: Español: 
Hallo! ¡Hola! 
Goedemorgen! ¡Buenos días! 
Goedemiddag! ¡Buenas tardes! 
Goedeavond! ¡Buenas noches! 
 

 

Naar persoonlijke informatie vragen 

Holandés: Español: 
Hoe heet je? ¿Cómo te llamas? 
Wanneer ben je jarig? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 
Hoe oud ben je? ¿Cuántos años tienes? 
Waar woon je? ¿Dónde vives? 
Waar kom je vandaan? ¿De dónde eres? 
Heb je broers/ zussen? ¿ Tienes hermanos? 
Hoe heten ze? ¿Cómo se llaman? 
 

Naar hobby’s/ voorkeuren vragen 

Holandés: Español: 
Wat is je lievelingskleur? ¿Cuál es tu color favorito? 
Wat is je lievelingseten? ¿Cuál es tu comida favorita? 
Wat is je lievelingsfruit? ¿Cuál es tu fruta favorita? 
Wat is je favoriete film? ¿Cuál es tu película favorita? 
Wat is je favoriete boek? ¿Cuál es tu libro favorito? 
Wat is je favoriete dier? ¿Cuál es tu animal favorito? 
Welke sport vind je leuk? ¿Qué deporte te gusta? 
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De antwoorden Las respuestas 

Persoonlijke informatie geven 

Holandés: Español: 
Ik heet ...... Me llamo ..... 
Ik ben jarig op ...... Mi cumpleaños es el getal (1) de maand(2). 
Ik ben ..... jaar oud. Tengo getal (1) años. 
Ik woon in (woonplaats). Vivo en (woonplaats). 
Ik kom uit (dorp/stad waar je vandaan 
komt). 

Soy de (dorp/stad waar je vandaan 
komt). 

Ja ik heb broers en zussen. 
Nee, ik heb geen broers en zussen. 

Sí, tengo hermanos. 
No, no tengo hermanos. 

Mijn broers en zussen heten .......... Mis hermanos se llaman ...... 
 

Naar hobby’s/ voorkeuren vragen 

Holandés: Español: 
Mijn lievelingskleur is ........ Mi color favorito es (afbeelding 3). 
Mijn lievelingseten is ........ Mi comida favorita es ........ 
Mijn lievelingsfruit is........ Mi fruta favorita es (afbeelding 4). 
Mijn lievelingsfilm is........ Mi película favorita es ........ 
Mijn lievelingsboek is ........ Mi libro favorito es ........ 
Mijn favoriete dier is ........ Mi animal favorito es (afbeelding 5). 
Ik hou van ( vul je favoriete sport in). Me gusta (afbeelding 6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 



 

Afbeeldingen die horen bij de gesprekjes: 

Afbeelding 1 (de getallen)  

 

 

Afbeelding 2 (de maanden van het jaar) Afbeelding 3 (de kleuren)  
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Afbeelding 4 (fruitsoorten) 

  

 
 

 

 

 

 

  
 
 
               Afbeelding 5 ( dieren)

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 6 (sport) 
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11. Opgavenblad les 1 
 
Dit opgavenblad is van ………………………… 
 
Combineer onderstaande Spaanse woorden met de juiste vertaling. 
Vul achter de nummers 1 t/m 6 de letters a t/m f in. 
1. el camping a. hallo 1 =  
2. la piscina b. ik heet 2 = 
3. hola c. de camping 3 = 
4. hablo d. Engels 4 = 
5. me llamo e. het zwembad 5 = 
6. inglés f. ik spreek 6 = 
 
Combineer de Spaanse kleuren met de juiste vertaling vertaling. 
Vul achter de nummers 1 t/m 11 de letters a t/m k in. 
1. rojo a. roze 1 =  
2. azul b. groen 2 =  
3. verde c. rood 3 =  
4. rosa d. paars 4 =  
5. blanco e. geel 5 = 
6. marrón  f. blauw 6 = 
7. amarillo g. grijs 7 = 
8. naranja h. zwart 8 =  
9. violeta i. bruin 9 =  
10. gris j. wit 10 = 
11. negro k. oranje 11 =  
 
In deze woordzoeker zitten 11 Spaanse kleuren uit de bovenstaande opdracht. Kun 
jij ze vinden? 

R V G R I S E N R N 
O E L E T G R E D A 
J V E R D E G G E R 
O A K G E R O R A A 
A M A R I L L O N N 
T R F H L B C R M J 
G G V I O L E T A A 
R R R J M A R R Ó N 
A O F U O N N T R I 
V S I F I C A A L U 
R A K G V O A Z U L 
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12 Lesopzet les 2 
Lesindeling 11 oktober 

Intro (5 min) 
Hallo allemaal, wij zijn hier om weer een lesje Spaans aan jullie te geven. Spaans 
heet ook wel Castiliaans. Nu heb ik een vraag voor jullie, over het aantal mensen die 
Spaans spreken als moedertaal. Wie denkt dat meer dan 100 miljoen mensen Spaans 
als moedertaal spreken gaan staan. Als je minder denkt mag je blijven zitten. En 200 
miljoen? (En zo verder tot 500...) Voor maar liefst 406 miljoen mensen is het de 
moedertaal. Dat is enorm veel. En er zijn 335 miljoen mensen die Engels als 
moedertaal hebben dus dat is minder, maar het Engels heeft in tegenstelling tot het 
Spaans wel veel meer mensen die Engels als tweede taal spreken. Dus in totaal op de 
wereld zijn er misschien wel meer mensen die Engels spreken, maar de Spaanse 
cultuur is groter. Het is heel groot met eten, gebruiken en ook muziek…(bruggetje 
lied met gaten)... 
 
Lied met gaten (10 min) 
Antwoorden: 4, 6, 3, 10, 5, 9, 1, 7, 2, 8 
 
Zinnetjes (5 min) 
Hoeveel kost het? - ¿Cuánto cuesta? 
De rekening alstublieft -  La cuenta, por favor. 
Ik wil graag een ijsje met twee bolletjes. - Me gustaría un helado con dos bolos.  
 
Quiz (15 min) 
- vragen in de pp 
- in groepjes van 4 
- abc op een blaadje schrijven 
- tijdens het maken van de enquête kijken wij het na. 
 
Antwoorden 
1B 2A 3B 4B 5C 6C 7A 8C 9A 10B 11C 
 
Enquête invullen (5 min) 
 
 
Winnaar bekend maken en beloning uitdelen (5 min) 
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13. Gatentekst lied les 2     Álvaro Soler - El mismo sol 
Vul het juiste nummer in op de goede plek Woorden: 

1. conteste 
Te digo claro claro 2. una 
No es nada raro raro 3. mundo 
Asi se puede  (…..) 4. amor 
Un mundo enano enano 5. saca 
Estamos mano a mano 6. puede 
Solo hace falta el amor 7. estamos 
Se (..…) amor 8. mismo 

9. quieras 
Yo quiero que este sea el (..…) que conteste 10. vamos 
Del este hasta oeste 
Y bajo el mismo sol 
Ahora nos (..…) 
Y juntos celebramos 
Aquí todos estamos bajo el mismo sol 
Y bajo el mismo sol 
 
(..…) lo malo malo 
No digas paro paro 
Vale la pena mi amor la pena mi amor 
No hay fronteras – eras eras 
Será lo que tu (..…) 
Lo que tu quieras amor 
Se puede amor 
 
Yo quiero que este sea el mundo que (..…) 
Del este hasta oeste 
Y bajo el mismo sol 
Ahora nos vamos 
Y juntos celebramos 
Aqui todos (..…) 
Bajo el mismo sol 
 
Quiero que el mundo se mundo se mundo se 
Quiero que mundo se (..…) mi amor 
Quiero que el mundo se mundo se mundo se 
Quiero que mundo se una mi amor 
Yo quiero que este sea el mundo que conteste 
Del este hasta oeste 
Y bajo el mismo sol 
Ahora nos vamos 
Y juntos celebramos 
Aqui todos estamos 
Bajo el (...…) sol 
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14. Quiz les 2 
Pregunta 1 
Spanje heeft een… 
 

A. president, dus een republiek 
B. koning, het is een koninkrijk 
C. keizer, het is een keizerrijk 

Pregunta 2 
Wat is de hoofdstad van Spanje? 

A. Madrid 
B. Barcelona 
C. Sevilla 

Pregunta 3 
Welk gebergte scheidt Spanje van Frankrijk? 

A. de Alpen 
B. de Pyreneeën 
C. de Ardennen 

Pregunta 4 
Hoeveel inwoners heeft Spanje ongeveer? 
   

A. 16 miljoen 
B. 46 miljoen 
C. 60 miljoen 

Pregunta 5   
Welke voetbalclubs zijn allemaal Spaans? 
 

A. AC Milan, Atlético Madrid, Málaga CF 
B. FC Barcelona, Valencia CF, PSG 
C. Real Madrid, Valencia CF, Real Zaragoza   

Pregunta 6   
Hoe heet het Spaanse volkslied? 
 

A. Martinillo, Martinillo 
B. ¡Hala Madrid! 
C. La Marcha Real 
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Pregunta 7 
Welke kleuren heeft de Spaanse vlag? 
 

A. rood - geel - rood 
B. rood - groen - geel 
C. geel - rood - geel 

Pregunta 8 
Als je gazpacho bestelt, wat krijg je dan? 

A. worstjes 
B. dun gesneden vlees 
C. koude tomatensoep 

Pregunta 9 
Catalonië ligt in het… 

A. noordoosten van Spanje 
B. zuidoosten van Spanje 
C. midden van Spanje 

Pregunta 10 
Welke van de onderstaande plaatjes ligt in Barcelona? 

     
                         B.   
   

     
A.        C.  
       

Pregunta 11 
Wat is de meest voorkomende achternaam in Spanje? 
 

A. Pérez 
B. Gómez 
C. García 
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15. Interview met Hanneke Arpots 
 
Waarom heeft de NSG ervoor gekozen Spaans aan te bieden als vak? 
 
Dat was al een poosje terug, Corrie van Gestel was onze eerste docent. Toen hadden we 
Spaans ingevoerd als vak. Wij gingen op zoek naar docenten, want in die tijd hadden we 
een beetje een dip in het leerlingenaantal. Terwijl we best een populaire school zijn 
geweest daarvoor. We dachten: hoe kunnen wij ons onderscheiden? 
Nou, lang niet elke school heeft het vak Spaans en we wilden de leerlingen iets aanbieden 
wat iets anders was dan andere scholen aanbieden. 
Waarom dan Spaans? Dat heeft wel veel stof doen opwaaien hier op school, bijvoorbeeld 
de sectie Frans was er helemaal niet blij mee. Die zagen dat als concurrentie. Maar het 
argument om het te doen is dat Spaans wel een wereldtaal is, meer dan Frans. Als je kijkt 
naar de plekken waar het tegenwoordig allemaal wordt gesproken is dat een beperkt 
gebied. Sommige scholen hebben het zelfs afgeschaft op de vmbo-t afdeling omdat het 
nauwelijks gekozen werd. 
En als je kijkt naar de toeristensector en de dienstensector, dan is het wel een pre als je 
Spaans hebt gehad in je vakkenpakket. Bijvoorbeeld voor de hogere hotelschool. 
 
Spaans is voor de leerlingen iets onderscheidends. Net zoals bij sommige opleidingen als 
je een motivatiegesprek hebt, dan moet je je onderscheiden. Dus de keuze was echt in het 
belang van de leerlingen. Veel mensen zeiden dat kinderen Spaans alleen leuk vinden 
vanwege vakantie. Maar Spaans is echt een belangrijke taal, het is ook in Zuid-Amerika 
een voertaal. 
Om het even samen te vatten zijn de redenen voor ons geweest: 
profilering van de school, de leerlingen iets extra’s aanbieden en het is een wereldtaal. 
Het is veel logischer om Frans af te schaffen dan Spaans niet aan te bieden. Maar Frans is 
onderdeel van de Europese cultuur. Het is zo geworteld in het Nederlands onderwijs dat 
nauwelijks mensen er vragen bij stellen. 
Eerst hebben we voor jaren Spaans alleen in de bovenbouw aangeboden. Toen dachten 
we dat is onlogisch, we gaan het lange traject aanbieden.  
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16. Logboek 

Wie  Wat  Wanneer/hoelang  Reflectie op activiteit 

Valerie  Informatie over PWS 
en brainstormen 
individueel over 
onderwerp 

23 maart 2017 
2 uur 

Ik heb geprobeerd onderwerpen te 
bedenken aan de hand van 
vakken, maar ik kwam alleen bij 
Spaans als vak en nog geen 
onderwerp. Later met Maartje 
samen hebben we wel iets 
bedacht. 

Maartje  Informatie over PWS 
en brainstormen 
individueel over 
onderwerp 

23 maart 2017 
2 uur 

Een aantal mogelijke 
onderwerpen bedacht voor PWS 
en goed uitleg gekregen over wat 
het PWS inhoud en voorbeelden 
gezien. 

Beide  Tijdens mentoruur 
kreeg je de kans om 
samen een onderwerp 
en onderzoeksvraag te 
bedenken 

30 maart 2017 
1 uur 

Bedacht wat het onderwerp werd 
van ons PWS en bezig geweest 
met het maken van de 
onderzoeksvraag en deelvraag. We 
hadden er tijdens de les een paar 
bedacht maar nog niet allemaal. 

Beide  Eerste afspraak met 
PWS begeleider 

23 mei 2017 
1 uur 

De onderzoeksvraag en 
deelvragen verbeterd, ook 
bedacht hoe en wat we in grote 
lijnen willen onderzoeken en wat 
we als eindproduct willen. Ook de 
aanpak van een deelvraag 
besproken. En de deadlines 
doorgenomen. 

Valerie  Werken aan werkplan   23 mei 2017- 6 
juni 2017 
1 uur 

We hebben het werkplan gemaakt. 
We moeten het nog wel beter 
maken dus daarom spreken we af 
met onze PWS-begeleider. 

Maartje  Werken aan werkplan 
 

23 mei 2017- 6 
juni 2017 
2 uur 

Werkplan gemaakt. Logboek in 
elkaar gezet en ingevuld tot 
hoever we nu zijn. Ook de 
deelvragen en hoofdvraag in het 
document gezet en een paar 
opmerkingen om nog even te 
kijken of dit definitief is. Bij een 
aantal dingen van het werkplan 
zijn nog wat onduidelijkheden die 
hopelijk worden opgehelderd bij 
het volgende gesprek met onze 
begeleider. 
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Beide  Tweede afspraak met 
PWS begeleider. 

06 juni 2017 
1 uur 

Werkplan besproken en gekeken 
wat we moesten verbeteren. 

Beide  Werken aan werkplan  15 juni 2017 
1 uur 

Werkplan verbeteren voor de 
deadline. 

Beide  Afspraak met PWS 
begeleider, bespreken 
van werkplan 

27 juni 2017 
1 uur 

We hebben het werkplan 
besproken en we hebben 
besproken wat we gaan doen 
tijdens de PWS-dagen. We hebben 
ook drie mensen gemaild in 
verband met het gegevens 
verzamelen voor de theorie. We 
wilden een camera reserveren 
voor 7 juli, maar dat kon niet dus 
we hopen dat we dan een camera 
kunnen krijgen. 

Beide  PWS-dag 1: 
contact met de muze 
interview Blanca 
González 
Voorbereiding 
introductie filmpje 

6 juli 2017 
6 uur 

We hebben contact gelegd met De 
Muze. Eerst moesten we even 
wachten, maar later konden we 
terugkomen en hebben iets 
kunnen regelen. We hebben 
voorbereidingen getroffen voor 
het introductiefilmpje. Ook 
hebben we een telefonisch 
interview gehad met Blanca 
González, voorzitter van Levende 
Talen. Daaruit hebben we veel 
informatiebronnen verkregen die 
ons goed kunnen helpen met ons 
onderzoek. Ook hebben we een 
afspraak gemaakt op de RU met 
mevrouw Nas voor een interview.  

Beide  PWS-dag 2  7 juli 2017 
6 uur 

We hebben gewerkt aan het 
introductiefilmpje en zijn nog 
bezig met het bewerken en 
beelden toevoegen. Ook hebben 
we een interview gehouden met 
Marly Nas van de faculteit Spaans 
op de RU. Hier hebben we 
informatie gekregen over het 
ontstaan van de Spaanse taal en 
over hoe we ons onderzoek goed 
kunnen doen. Ook hebben een 
contactformulier ingevuld voor 
contact met Staatssecretaris 
Sander Dekker over platform 2032 
en vreemde talen in het primair 
en secundair onderwijs. Datzelfde 
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hebben we gedaan voor Jet 
Bussemaker maar dan meer over 
vreemde talen in het onderwijs. 
Ook hebben we Max gemaild van 
de muze en Adriana van Holten 
over Spaanse lesmethodes voor 
basisschool. 

Beide  Werken aan 
introductiefilmpje. 

14 juli 2017 
2,5 uur 

Bezig geweest met het 
verzamelen van beelden en die 
aan het filmpje toevoegen. Het 
filmpje is nog niet af maar we zijn 
wel een stuk verder. Sommige 
beelden zijn wel lastig te vinden 
waardoor het erg tijdrovend is. 

Valerie  Kopjes van het 
Spaanse hoofdstuk 
vertaald 

22 juli 2017 
1 uur 

Dit heb ik gedaan zodat we, met 
het beantwoorden van de 
deelvragen, makkelijker 
informatie kunnen vinden. 

Maartje  De eerste 3 pagina’s 
van de Spaanse tekst 
vertaald 

17 juli 2017 
1 uur 

De tekst een deel doorgelezen en 
tegelijkertijd vertaald en gekeken 
of er iets in zat wat we konden 
gebruiken voor een van de 
deelvragen. 

Maartje   Interview met Marly 
Nas uitwerken. 

26 augustus 2017 
1,5 uur 

Het interview uitgewerkt en ook 
de tips die ze had gegeven erin 
genoteerd. 

Beide  Afspraak met PWS 
begeleider 

4 september 2017 
0,5 uur 

afgesproken wat nog te doen de 
komende twee weken en tot de 
herfstvakantie 

Beide  Max mailen, vragen 
bedenken enquête, 
school kiezen controle 
enquête, 
activiteitenschema 
maken. 

4 september 2017 
1 uur 

We hebben succesvol de mailtjes 
verstuurd en hopen snel antwoord 
te krijgen. Het bedenken van de 
enquêtevragen ging nog niet heel 
soepel, maar we hebben er wel 
wat en die gaan we aanvullen deze 
week. 

Valerie  Ons introductiefilmpje 
afgemaakt, 
gebrainstormd over de 
proeflessen. 

17 september 2017 
1,5 uur 

Ik hoop dat het 
introductiefilmpjes goed genoeg 
is, ik ben niet heel ver gekomen 
met brainstormen maar ik heb wel 
alles op een rijtje gezet. Ook heb ik 
gemaild met Danielle Siems en als 
het goed is, mailt ze me snel terug 
met informatie. 
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Beide  Afspraak met PWS 
begeleider 

18 september 2017 
1 uur 

Filmpje besproken, die moeten we 
nog verbeteren. We hebben ook 
materiaal gekregen van B2, zodat 
we dingen kunnen uitzoeken voor 
onze proeflessen. 

Beide  Introductiefilmpje 
afgemaakt, lesindeling 
gemaakt, enquête 
gemaakt 

18 september 2017 
2,5 uur 

Het uploaden van het 
introductiefilmpje is nog niet 
gelukt en we hebben er nog geen 
oplossing voor, maar de rest ging 
goed. 

Valerie  Introductiefilmpje 
opnieuw mee 
begonnen in een ander 
programma dat wel 
kan uploaden. 

19 september 2017 
2 uur 

Ik heb het afgemaakt dus dan kan 
ik het mailen naar onze PWS 
begeleider zodat zij het nog even 
kan checken. 

Beide  Lesindeling, 
powerpoint bingo, 
opgavenblad gemaakt 

23 september 
2017 
2 uur 

Alle dingen die we vandaag 
hebben gedaan zijn soepel gegaan. 
We hebben best veel bereikt in een 
korte tijd. 

Beide  Afspraak PWS 
begeleider 

25 september 
2017 
0,5 uur 

Corrie heeft alles gecheckt en 
goedgekeurd voor onze eerste 
proefles. We hebben de volgende 
afspraak gemaakt voor in de 
PWS-dagen en bedacht wat we 
dan gaan doen. 

Beide  Proefles 1 op 
basisschool de Muze 

28 september 
2017 
1,5 uur 

We hebben het lesje gegeven in 
groep 7/8. Het lesje ging goed en 
we hebben alles gedaan wat we 
van tevoren bedacht hadden. Ook 
waren de kinderen erg 
enthousiast en deden ook goed 
mee, maar waren wel erg druk. De 
docent, Max, hielp met het stil 
krijgen van de klas voor de uitleg 
momenten. Ook vonden de 
kinderen de bingo erg leuk. De 
enquête is ingevuld door alle 
aanwezige leerlingen en die 
gegevens kunnen we gaan 
verwerken. 

Maartje  Logboek bijwerken, 
document ordenen. 

29 september 
2017 
0,5 uur 

In het logboek de reflectie op het 
eerste proeflesje ingevuld, 
document geordend en de 
lesplanning aangevuld. 
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Beide  Proefles 2 
voorbereiden 

7 oktober 2017 
1,5 uur 

We moeten nog een paar kleine 
dingetjes doen voordat de les echt 
is, maar we hebben wel een groot 
deel klaar. 

Valerie  Powerpoint proefles 2 
afmaken 

8 oktober 2017 
0,5 uur 

Ik heb plaatjes in de powerpoint 
gezet en hem zo afgemaakt. Ook 
heb ik een beetje gegevens voor de 
intro opgezocht. 

Beide  PWS dag 1  11 oktober 2017 
6 uur 

We hebben onze tweede proefles 
laten checken door onze 
PWS-begeleider en daarna 
hebben we echt lesgegeven. 
Daarna hadden we op de twee 
lesjes gereflecteerd en zijn we 
begonnen met de gegevens van de 
enquêtes in te vullen. 

Valerie  Enquête invoeren 
afgemaakt 

11 oktober 2017 
0,5 uur 

Ik had de eerste enquête nog niet 
af op school dus ik heb het 
eventjes thuis afgemaakt. 

Beide  Maken verslag  12 oktober 2017  
5,5 uur 

We hebben het verslag al 
grotendeels in elkaar gezet. We 
hebben het voorwoord, de 
inleiding (grotendeels), het 
werkplan, en een deel van de 
resultaten en een begin van de 
deelvragen gedaan. Ook hebben 
we met onze pws-begeleider nog 
kort besproken over hoe het ging 
en hadden we nog wat vragen 
over een aantal dingen van het 
verslag.  

Beide  Maken verslag  13 oktober 2017 
6 uur 

We zijn verder gegaan met de 
deelvragen en we hebben in de UB 
gezocht naar informatie voor de 
theoretische achtergrond (hoe 
maken kinderen keuzes), maar 
het was niet heel makkelijk te 
vinden. We gaan later verder met 
uitwerken van de informatie die 
we hebben gevonden en die 
hopelijk dus goed genoeg is. 

Beide  Theoretische 
achtergrond en 
deelvraag 3 informatie 
zoeken. 

16 oktober 2017 
1 uur 

We hebben een begin aan de 
theoretische achtergrond 
gemaakt en informatie gezocht 
voor deelvraag 3. 
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Beide  Theoretische 
achtergrond en 
deelvraag 3 
uitgewerkt. Nog een 
paar andere dingen 
gedaan. 

23 oktober 2017 
2,5 uur 

We hebben de theoretische 
achtergrond en deelvraag 3 zo 
goed als afgerond en we zijn 
begonnen aan de conclusie en 
discussie. Ook hebben we de 
literatuurlijst een beetje 
uitgezocht. 

Beide  Controle enquête 
afnemen op 
basisschool De 
Klokkenberg. 

26 oktober 2017 
0,5 uur 

We hebben op de tweede 
basisschool onze enquête 
afgenomen en we konden de 
school gelukkig makkelijk vinden. 
De kinderen vulden de enquête 
gedwee in en Maartje was op tijd 
terug op school voor haar idioom. 

Valerie  Conclusie  27 oktober 2017 
1 uur 

Ik heb de conclusie alvast een stuk 
op weg gemaakt, zodat we de 
volgende keer iets minder hoeven 
te doen. 

Beide  Het hele verslag 
afgemaakt, bijlagen er 
ingezet, bijna alles 
gecheckt. 

28 oktober 2017 
7 uur 

We hebben geprobeerd alles af te 
maken en dat was veel werk, maar 
we moeten nu alleen nog maar 
onze eigen persoonlijke reflectie 
schrijven en alles nog een keertje 
doorlezen. 

Maartje  Het verslag 
doorgelezen 

29 oktober 2017 
1 uur 

Ik heb het hele verslag 
doorgelezen en gecontroleerd en 
zo waar nodig nog dingen 
verbeterd en aangevuld.  

Valerie  Persoonlijke reflectie 
geschreven 

31 oktober 2017 
0,5 uur 

Ik heb mijn eigen reflectie 
geschreven over het gehele 
PWS-traject en op zich vind ik dat 
ik dat best snel heb gedaan. Dat 
was ook het laatste wat ik nog 
moest doen voor het inleveren 
van de eerste versie naast het 
controleren van de rest. 

Maartje  Persoonlijke reflectie 
geschreven en tabel 
originele werkplan 
gemaakt. 

1 november 2017 
1 uur 

Ik heb mijn reflectie geschreven 
over het pws-traject tot nu toe. En 
ik heb de bron van ons originele 
werkplan tot een goede tabel 
gemaakt want die klopte niet 
meer helemaal. 

Valerie  Opmaak, printen  2 november 2017 
0,5 uur 

Ik heb alles geprint en 
bladzijdenummers hersteld. 
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Beide  Gesprek met 
pws-begeleider 

17 november 2017 
0,5 uur 

We hebben het gesprek gehad 
voor de proefversie van ons PWS. 
We hebben veel goed gedaan, 
maar moeten natuurlijk nog wel 
dingetjes verbeteren. 

Beide  Interview met 
Hanneke Arpots 

30 november 2017 
0,5 uur 

We hebben Hanneke Arpots 
gevraagd wat de redenen zijn dat 
de NSG Spaans aanbiedt als vak. 

Beide  Verbeterpunten 
aangepakt 

2 december 2017 
2,5 uur 

We hebben wat taalfouten 
verbeterd, het interview met 
Hanneke Arpots uitgewerkt en we 
zijn begonnen aan het verbeteren 
van de theoretische laag. Daar 
gaan we later apart mee verder en 
dan gaan we nog alles checken en 
gewoon de laatste dingetjes doen. 

Valerie  Hele verslag 
nagelezen, verbeterd 

9 december 2017 
3,5 uur 

Ik heb het hele verslag gelezen en 
alle taalfouten (hopelijk) 
verbeterd en de zinsindeling van 
zinnen die ik raar vond veranderd. 
Het waren er behoorlijk veel, 
maar ik heb er nu een veel beter 
gevoel over. 

Maartje   Stukje waarom 
scholen kiezen voor 
Spaans.  

9 december 2017 
1 uur 

Ik heb het stukje geschreven over 
waarom de Nsg ervoor gekozen 
had om Spaans aan te bieden. 
Daarvoor heb ik het interview met 
Hanneke Arpots als de bron 
gebruikt. 

Maartje  Theoretische laag 
uitgebreid en 
literatuurlijst 
bijgewerkt. 

10 december 
4 uur 

Ik heb eerst veel 
bronnenonderzoek gedaan voor 
de theoretische laag. Dat viel niet 
mee want er is niet heel veel over 
te vinden omdat wij ook maar een 
specifiek onderdeel hebben. Dit 
zorgt ervoor dat je vaak wel 
artikelen had die er over gingen 
maar dan heel kort want die 
waren dan vaak gefocust op wat 
anders. uiteindelijk heb ik wel een 
paar goede bronnen gevonden en 
die zo goed mogelijk erin verwerkt 
wat ook best lastig was. 

Maartje  Theoretische laag 
afgemaakt. 

11 december 2017 
3 uur 

Ik heb de theoretische laag 
afgemaakt. Ik heb eerst weer wat 
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 Alles gecontroleerd.  onderzoek gedaan en toen kwam 
na niet al te lange tijd bij een bron 
aan waar wel wat informatie over 
instond maar ik heb verder niet 
precies kunnen vinden waar we 
naar opzoek waren. Want alle 
artikelen over dat onderwerp: of 
genen de bekwaamheid van het 
maken van keuzes beïnvloeden, 
gingen vaak over een veel globaler 
onderwerp en niet over het 
onderwerp waar we naar op zoek 
waren. Daarna heb ik alles nog een 
keer doorgenomen en zo waar 
nodig verbeterd. 
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