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Inleiding

Voor u ligt de docentenhandleiding bij de tweede, volledig herziene druk van Así es 2, een communicatieve
leergang Spaans voor Nederlandstalige leerlingen of cursisten. Asi es 2 bouwt voort op Asi es 1, maar kan ook
na een andere leergang worden gebruikt.
Deze handleiding heeft tot doel u als docent Spaans een overzicht te geven van de didactische uitgangspunten,
samenstelling en opbouw van de leergang en u tevens handreikingen te bieden bij de behandeling van de
teksten en oefeningen van elke les.
In de inleiding op deze handleiding gaan we in op didactische uitgangspunten, inhoud en opbouw van Asi es 2.
We volgen daarvoor wat we in de docentenhandleiding van Asi es 1 hebben geschreven en herhalen dat hier
voor die docenten die niet met deel 1 hebben gewerkt. Daarna volgen de beschrijvingen van de afzonderlijke
lessen. Die bestaan steeds uit twee gedeelten:
• Tekstboek (TB). In dit gedeelte herhalen wij de communicatieve doelen die per les staan aangegeven en gaan

dan kort in op de verschillende onderdelen van die les in het tekstboek: de uitgangstekst(en), de grammatica
met bijbehorende vragen of tips, de woordenschat en met name de rubriek ¿Cómo se dice?, en de idea. 

• Oefenboek (OB). Dit gedeelte bevat per oefening een beschrijving van opzet en inhoud van de oefening en
suggesties voor aansturing en behandeling van die oefening. Ook zullen er nogal eens extra suggesties
worden gedaan.

Wat is nieuw?
De tweede druk van Asi es 2 is, in vergelijking met de eerste druk, ingrijpend herzien. We herhalen hier de
belangrijkste punten die we ook al in de docentenhandleiding van deel 1 aangaven: 
• De uitgangsteksten van de lessen, die zijn verdeeld over zes modules van vijf lessen, zijn geactualiseerd en

aangevuld met nieuwe teksten.
• Er is in elke les een idea, in de vorm spreekwoorden, grapjes en raadsels. 
• De opbouw van de leerstof verloopt geleidelijker en de lessen of hoofdstukken zijn korter geworden met

meer geleide oefeningen. Een voorbeeld daarvan zijn de rollenkaarten bij veel van de lessen.
• Het onderdeel cultura is ook veranderd: in het oefenboek staan nu niet alleen vragen over de inhoud van het

stukje, maar ook open vragen. Deze zijn bedoeld om uw cursisten te laten nadenken over de verschillen
tussen de cultuur van Spanje en Spaans Amerika en hun eigen cultuur en kunnen heel goed als uitgangspunt
dienen voor een open dialoog in het Spaans met uw cursisten. 

• Achter elke module van vijf lessen is een checklist toegevoegd, waarmee de cursisten hun kennis van de
taalmiddelen in die module kunnen controleren. Bij elke module is ook een repaso of herhalingsles gemaakt
die te vinden is op de website www.noordhoff.nl/asies. 

• De leergang sluit aan bij het Europees Referentie Kader (ERK) met daarin een onderscheid in niveaus. Er zijn
portfolio-opdrachten opgenomen die de cursisten kunnen gebruiken om te laten zien dat ze dit niveau
hebben bereik. 

• Ook de lay-out is ingrijpend herzien: de uitstraling is moderner en de overzichtelijkheid en leesbaarheid zijn
vergroot. Verder heeft het oefenboek een steunkleur gekregen en zijn de audio-cd’s nu standaard achter in
het oefenboek te vinden. 

Didactische uitgangspunten
We zullen hieronder de didactische uitgangspunten in het kort toelichten. Een eerste uitgangspunt is het
communicatieve karakter van de leergang. Dat houdt in dat met deze leergang de cursisten hedendaags en
authentiek Spaans leren gebruiken in alledaagse en vaak voorkomende situaties. Zij leren deze taal mondeling
te gebruiken door te luisteren naar gesprekken in deze taal en zelf gesprekken in die taal te voeren. Ook leren zij
Spaanstalige teksten lezen en zelf teksten in die taal schrijven.
Een tweede uitgangspunt is de systematische opbouw: elke les van Asi es 2 is zo opgebouwd dat de cursisten
systematisch de taalmiddelen leren gebruiken die in elke les worden aangeboden en zo de communicatieve
doelen van die les kunnen bereiken. 
Een derde uitgangspunt is de contrastieve opzet van de leergang. Die houdt in dat bij de opbouw en inoefening
van de taalmiddelen rekening wordt gehouden met moeilijkheden die Nederlandstalige cursisten blijken te
hebben bij het leren van Spaans. Die contrastieve opzet geldt ook voor het onderdeel cultura en wel voor de
leesteksten over aspecten van de Spaanse en Spaansamerikaanse cultuur en de bijbehorende vragen, omdat
daarin vaak een vergelijking wordt gemaakt met de cultuur van de cursist. Het doel van deze vragen is hen
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kritisch te laten nadenken en discussiëren over verschillen tussen de culturen van Spaanstalige landen en hun
eigen cultuur.
Een vierde uitgangspunt is dat de cursist actief is en zo zelfstandig mogelijk te werk gaat. Op een efficiënte
manier een vreemde taal als Spaans leren vereist namelijk een actieve en zelfstandige instelling van de cursist.
Immers, ook als de cursus is afgelopen zullen nogal wat cursisten bezig blijven met Spaans en zelf die taal
steeds beter willen leren. Bij actief en zelfstandig leren hebt u overigens als docent een duidelijk sturende rol
wanneer dat nodig is, maar probeert u ook, als dat mogelijk is, uw cursisten meer zelf de touwtjes in handen te
laten nemen en hun aanpak te verbeteren. Een voorbeeld is efficiënte strategieën aanleren om betekenis te
halen uit een luistertekst of leestekst. Andere voorbeelden zijn: de betekenis van onbekende woorden uit de
context halen, gebruiksregels formuleren uit voorbeelden en zo gaandeweg hun eigen ‘gebruiksgrammatica’
maken om Spaans te kunnen spreken en schrijven en het leren van woorden om hun woordenschat uit te
breiden.

Samenstelling en inhoud
Deel 2 van Así es bestaat, naast deze docentenhandeling die op de website is te vinden, uit de volgende
onderdelen: tekstboek, oefenboek (incl. 2 audio-cd’s) en sleutel. We gaan hieronder op de samenstelling en
inhoud van elk van deze onderdelen in:

Tekstboek 
Het tekstboek bestaat uit 30 lessen, verdeeld over 6 modules van 5 lessen. Elke les bestaat uit de volgende
onderdelen:
• de communicatieve doelen van die les;
• uitgangsteksten in authentiek Spaans;
• de rubriek ¿Cómo se dice?, met belangrijke uitdrukkingen uit het alledaags taalgebruik;
• een korte behandeling van een grammaticaal probleem;
• (vaak) extra idioom en spreekwoorden, grapjes en raadsels;
In het tekstboek zijn ook een grammaticaal overzicht en de alfabetische woordenlijsten Spaans-Nederlands en
Nederlands-Spaans opgenomen.

Oefenboek
Het oefenboek bestaat uit 30 lessen, verdeeld over 6 modules van telkens 5 lessen. Bij elke module hoort een
checklist waarmee de cursisten hun kennis van de taalmiddelen van die module zelf kunnen checken en een
repaso of herhalingsles over die module die op de website staat. 
De lessen in het oefenboek bevatten allerlei soorten oefeningen en opdrachten: luister- en spreekoefeningen,
leesoefeningen, schrijfoefeningen, oefeningen op de woordenschat en grammatica en opdrachten bij de teksten
over culturele onderwerpen.
De oefeningen gaan uit van de Nederlandstalige leerder van het Spaans en hebben tot doel hem op een
systematische manier de taalmiddelen aan te leren en te leren gebruiken in allerlei situaties. In het oefenboek is
bij elke uitgangstekst uit het tekstboek een lijst met nieuwe woorden opgenomen die de cursist helpt die tekst
te begrijpen. Verder staat bij elke oefening wat de cursisten moeten doen om die oefening te maken. De
instructies zijn volledig in het Spaans. 

Sleutel
In de sleutel staan de uitwerkingen van de oefeningen uit het oefenboek. Bij de meer open spreekoefeningen
staan meestal enkele suggesties voor uitwerking van deze oefeningen. Bovendien staan in de sleutel de
complete teksten van de luisteroefeningen.

Cd’s
Het luistermateriaal van Así es 2 bestaat uit:
• de uitgangsteksten van elke les, bijna altijd in de vorm van dialogen met een korte inleiding;
• per les een of meer extra luisterteksten met bijbehorende oefeningen.

Zowel de uitgangsteksten als de luisterteksten staan op twee audio-cd’s die in het oefenboek zijn opgenomen. 



Opbouw
ABCD-model, checklists en repasos
De oefeningen van Así es 2 zijn opgebouwd volgens het ABCD-model. Aan de hand van de oefeningen van de
A-fase of receptieve fase oefenen de cursisten het leren begrijpen van de uitgangsteksten. Daarna, in de B-fase
of reproductiefase, leren de cursisten werken met de nieuwe woorden van die les en leren zij de
grammaticaregels gebruiken. In de C-fase of productiefase staan nog geleide oefeningen die hen leren zelf in
het Spaans te spreken en te schrijven. In de D-fase of vrije fase, ten slotte, staan vrije spreek- en
schrijfoefeningen die van de cursisten vragen wat zij in de les hebben geleerd, toe te passen op hun eigen
situatie. 
In het oefenboek is er na elke module een checklist opgenomen met daarin een overzicht van de taalmiddelen
die in deze module aan bod zijn gekomen. Deze kunnen de cursisten gebruiken om na te gaan of zij de
communicatieve doelen en bijbehorende taalmiddelen van die module beheersen. Ten slotte zijn er op de
website herhalingslessen (repasos) over elk van de modules opgenomen die de cursisten kunnen gebruiken om
te toetsen of zij de leerstof van een bepaalde module beheersen. 

Woordenschat 
De nieuwe woordenschat per les wordt steeds in woordenlijsten aangegeven. Aan deze woordenschat wordt in
oefeningen extra aandacht besteed, zodat de cursist die woorden kan gebruiken in de spreek- en
schrijfoefeningen. 
Het is overigens goed om de cursisten de woorden van die les expliciet te laten leren en die woorden regelmatig
te overhoren, zodat zij voldoende aandacht krijgen. De manier van leren zal per cursist verschillen maar uit
onderzoek weten we dat gespreid en herhaald leren voor veel cursisten prima werkt. Dat betekent dat er niet te
veel woorden ineens moeten worden geleerd, dat de cursisten zichzelf steeds overhoren, en dat herhaald leren,
dus bijvoorbeeld elke dag een klein beetje, veel beter werkt dan alle woorden in een keer.
Voor de woordenschat is ook de ¿Cómo se dice?-rubriek onder de uitgangsteksten van het tekstboek van
belang. Daarin zijn belangrijke uitdrukkingen te vinden die de cursisten in de vrijere spreek- en schrijfoefeningen
nodig hebben. Bovendien zijn nogal eens bij spreekoefeningen woorden opgenomen om de cursisten extra
steun qua woordenschat te bieden. 

Grammatica
De grammatica wordt contrastief aangeboden, dat wil zeggen dat we uitgaan van de moeilijkheden die
Nederlandstalige cursisten hebben met het Spaans. De volgorde van aanbieding van de grammaticale
onderwerpen wordt bepaald door de communicatieve doelen van de les, dat wil zeggen: we bieden die
grammaticale onderwerpen aan die nodig zijn om de communicatieve doelen te bereiken en door onze
jarenlange ervaring wat een handzame verwervingsvolgorde is. 
In het tekstboek behandelen we zo in elke les de grammatica die van belang is voor die les. Aan de hand van
enkele voorbeeldzinnen moeten de cursisten zelf gebruiksregels afleiden. Door deze inductieve aanpak kunnen
zij deze regels beter leren en onthouden en die regels ook gemakkelijker toepassen in de oefeningen. 
We verwijzen overigens bij elk grammaticaal stukje in het tekstboek en bij de desbetreffende oefeningen in het
oefenboek naar het grammaticaoverzicht achter in het tekstboek. De cursisten kunnen daarin alles nog eens
nakijken aan de hand van andere voorbeelden met een duidelijke uitleg in het Nederlands.
Bij de grammaticaoefeningen hebben we niet alleen invuloefeningen opgenomen die erop gericht zijn één of
meer grammaticale items te oefenen, maar soms ook vertaaloefeningen van het Nederlands naar het Spaans. In
deze oefeningen worden meerdere items tegelijk en in een wat vrijere context geoefend. Vaak zijn dergelijke
oefeningen ook een goede grammaticale voorbereiding op de spreek- en schrijfoefeningen.

Vaardigheden: symbolen 
De oefeningen in luistervaardigheid zijn te herkennen aan het . De oefeningen in gespreksvaardigheid
zijn aan het begin van een les nog gestuurd maar worden naar het einde van een les vrijer. Bij de oefeningen
waarbij de leerlingen moeten samenwerken, staat het . Ook lees- en schrijfvaardigheid worden geoefend,
hoewel niet in elke les. Bij een aantal oefeningen is het te vinden, wat betekent dat de cursisten de
uitwerking van deze oefening kunnen opnemen in een persoonlijk taalportfolio.

Luisteroefeningen
Het luistermateriaal van Así es 2 bestaat voor elke les uit de uitgangsteksten in het tekstboek, bijna altijd in de
vorm van dialogen met een korte inleiding. Daarnaast bieden we een of meer extra luisterteksten met
bijbehorende oefeningen in het oefenboek aan. Uitgangsteksten en teksten van de luisteroefeningen staan op
audio-cd’s. Het is aan te raden de cursisten met dit luistermateriaal vaak thuis te laten oefenen. 
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De luisteroefeningen variëren van globaal tekstbegrip tot meer gedetailleerd begrip van de tekst en van
bepaalde uitdrukkingen of woorden. Alle teksten van de luisteroefeningen staan in de sleutel afgedrukt.

Spreekoefeningen
De spreekoefeningen gaan van heel gestuurd (midden in de les) naar vrij (naar het einde van de les toe). 
De spreekoefeningen worden meestal voorbereid door de ¿Cómo se dice?-rubriek in het tekstboek en een
¿Cómo se dice?-oefening die vraagt naar een aantal belangrijke taalmiddelen uit de teksten. 
Er zijn allerlei soorten spreekoefeningen: vraag-antwoordoefeningen, geleide dialogen, waarbij de cursisten aan
de hand van een voorbeelddialoog andere dialogen moeten invullen, pijltjesdialogen die van de ene rol naar de
andere verwijzen, rollenkaarten die achterin het oefenboek per rol zijn geordend en waarbij de cursisten
afzonderlijk hun rol moeten invullen zonder de rol van de ander te zien, open spreekoefeningen met nog maar
weinig aanwijzingen en discussies. 
Meestal stellen wij voor om de spreekoefeningen eerst in groepjes van twee of soms meer cursisten te laten
uitvoeren. We doen dat, omdat in kleine groepjes de spreekdrempel lager ligt en cursisten beter naar elkaar
kunnen luisteren. Daarna, als u dat nodig vindt, kunt u nog enkele groepjes voor de klas laten spelen. Om te
variëren kunt u ook bij groepjes van twee een derde cursist zetten die dan kan samenvatten wat er is gezegd of
die op bepaalde aspecten van vorm of inhoud kan letten en de medecursisten feedback kan geven.
Overigens zijn bij de teksten over culturele onderwerpen ook een aantal open vragen te vinden die ook heel
goed zijn te gebruiken als aanzet tot een open gesprek met uw cursisten over dat onderwerp. 

Leesoefeningen
Leesvaardigheid komt in Así es 2 meer aan bod dan in deel 1. We hebben in een aantal lessen leesteksten met
bijbehorende oefeningen opgenomen. Die dienen om globaal en gedetailleerd tekstbegrip te toetsen en vooral
om leesstrategieën als contextgebruik, ‘skimmen’ en ‘scannen’ te oefenen. Overigens zijn de meeste teksten
over culturele onderwerpen ook leesoefeningen die kunnen uitmonden in een gesprek over het onderwerp van
die tekst.

Schrijfoefeningen
Schrijfvaardigheid komt in Así es 2 ook meer aan bod dan in deel 1. De oefeningen in schrijfvaardigheid zijn
vaak aan het einde van de les te vinden en vragen de cursist allerlei soorten teksten te schrijven zoals brieven,
mails en informatieve en betogende teksten over een bepaald onderwerp. Als de cursisten de eerdere
oefeningen van een les hebben gemaakt, zijn zij goed voorbereid op de schrijfoefeningen van die les. Aangezien
de contacttijd tijdens de les altijd te kort is, ligt het voor de hand dat u deze oefeningen als huiswerk laat
maken. 
Voor wat betreft de beoordeling van de schrijfoefeningen verdient het aanbeveling om de cursisten regelmatig
elkaar feedback te laten geven op inhoud en vorm van de teksten en zo elkaar te helpen beter te leren schrijven.
U kunt daarna deze teksten nog innemen om uw commentaar en oordeel te geven. Overigens zijn de
opdrachten voor schrijfvaardigheid vaak portfolio-opdrachten (zie hierna). 

Cultuur
Aan de cultuur van Spanje en Spaans Amerika wordt in elke les aandacht besteed in een tekst en daarbij
behorende vragen. Dit onderdeel, dat herkenbaar is aan het , bevat informatie over allerlei aspecten van de
culturen van Spanje en Latijns-Amerika, in de vorm van korte leesteksten, overzichten, grafieken en
(verwijzingen naar) websites.
Naast authentiek tekstmateriaal is er in Así es 2 overigens ook veel authentiek beeldmateriaal te vinden uit
Spanje en Latijns-Amerika, zoals foto´s, advertenties, opschriften en grafieken. Die geven ook veel informatie
over de culturen van Spanje en Spaans Amerika, informatie die u kunt benutten om meer hierover te vertellen. 

Europees Referentiekader, niveau van beheersing en portfolio-opdrachten 
Tot welk niveau van beheersing van het Spaans brengt Así es 2 uw cursisten? Als zij de 6 modules hebben
doorgewerkt en de aangeboden taalmiddelen hebben leren gebruiken in de vier vaardigheden luisteren, spreken,
lezen en schrijven, dan hebben zij zeker Niveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK) voor het Leren van
Talen bereikt. Voor verder informatie over dit ERK verwijzen wij naar de Nederlandstalige website:
http://www.europeestaalportfolio.nl/docs/Europees%20Referentiekader.doc 
en naar de Spaanstalige website: http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cap_03.htm#39. 
Op de website van www.noordhoff.nl/asies vindt u nog wat meer informatie over het portfolioleren. In vele
lessen van Asi es 2 zijn overigens portfolio-opdrachten te vinden die de cursisten kunnen gebruiken als
bewijslast om het niveau dat zij bereikt hebben, te onderbouwen.
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Módulo 1 Antes y ahora  

1 Ahora se vive mejor

TB
In deze eerste les van Asi es 2 gaan we in op hoe je kunt beschrijven hoe het vroeger was (leerdoel 1) wat je
vroeger gewoonlijk deed (leerdoel 2) en verleden en heden met elkaar vergelijken.

Nu we vormen en gebruik van de pretérito indefinido in de laatste module van Asi es 1 hebben behandeld en
ingeoefend, wordt het tijd een begin te maken met de pretérito imperfecto. De les start met een uitgangstekst
over hoe het vroeger was in de woorden van een dame die 102 jaar oud is. Dat het vroeger beter was, blijkt niet
het geval te zijn, althans niet voor deze dame, want ze houdt van de vooruitgang en van soaps op de tv en die
hadden ze vroeger niet. De pretérito imperfecto komt uiteraard heel vaak voor en de cursisten maken kennis
met de vormen en het gebruik van deze tijd. 

Wat betreft de grammatica introduceren we eerst in een schema de vormen van de pretérito imperfecto van de
regelmatige werkwoorden (schenk nog even aandacht aan de klemtoon door enkele werkwoorden hardop te
laten vervoegen) en daarna twee onregelmatige: ir en ser. Verwijs ook naar het overzicht van de regelmatige
werkwoorden, paragraaf 64 en dat van de onregelmatige werkwoorden paragraaf 70. In de oefeningen worden
deze vormen van de pretérito imperfecto ingeoefend en leren de cursisten beschrijven hoe het vroeger was. 
Het tweede deel van de grammatica gaat over sufijos om te verkleinen en te vergroten. Hiervan komt in de
uitgangstekst een voorbeeld voor: tranquilito. We geven een aantal voorbeeldzinnen en geven aan welke sufijos
worden gebruik om te vergroten dan wel te verkleinen. 

We geven in deze les geen extra idioom buiten de vocabulario in het oefenboek. De ¿Cómo se dice? in het
tekstboek geeft in aanvulling op de uitgangstekst wel een aantal uitdrukkingen die de cursisten later bij de
spreekoefeningen en de schrijfoefening nodig hebben om te beschrijven hoe het vroeger was. 

De idea is een optimistisch spreekwoord en de variant van het bekende Engelstalige liedje ‘Always on the sunny
side of life’. Vraag de cursisten in het Spaans of ze het hiermee eens zijn en probeer een klein gesprekje
hierover uit te lokken. 

OB

Een tekst met een nieuwe tijd: we vragen dus naar zinnen die de cursisten kunnen begrijpen. 

Oefening waarin enkele moeilijke constructies aan de orde komen. Wijs op de betekenis en onpersoonlijk
gebruik van había: er waren 

Een oefening op de woordenschat. Vraag de cursisten in het Nederlands uit te leggen waarom een bepaald
woord niet in de zin past.

Inoefenen van de imperfecto. 
A: De zinnen illustreren het gebruik van de imperfecto en het gaat hier 

alleen nog maar om de derde persoon enkelvoud.
B: Nu over naar de wij-vormen.

4 Cambia

3 Subraya

2 Traduce

1 Escucha
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Doel van deze samenwerkingsoefening is de vorming van de imperfecto inoefenen en tegelijkertijd de
woordenschat van de les gebruiken. 
A: Dient om vragen voor te bereiden met gegeven woorden uit de uitgangstekst. 
B: De informatie uit de tekst hebben ze nodig om de vragen te beantwoorden.

Een oefening vooral om de vormen van de pretérito imperfecto van verschillende gegeven werkwoorden in te
oefenen.

Verklein- en vergrootwoorden zijn zeer frequent in het Spaans. 
A: Cursisten moeten leren de grondvorm te herkennen, anders moeten ze teveel woorden opzoeken. Vandaar

deze oefening op de betekenis. Behandel, als u dat nog niet hebt gedaan, eerst nog de voorbeeldzinnen uit
het tekstboek.

B: Daarna moeten de cursisten zelf verkleiningen en vergrotingen maken. Wijs hen zo nodig op veranderingen in
schrijfwijze bij poquito.

Een rollenspel op de leerdoelen van deze les. Het rollenspel is in de vorm van een interview tussen een
journaliste (A) en een vrouw (B) die vertelt over haar leven vroeger in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Laat de
cursisten in tweetallen werken en laat wisselen van rol. Laat eventueel een of twee gesprekjes voor de hele
groep uitvoeren en laat de cursisten luisteren naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u
feedback. 

Luisteroefening met veel imperfectos. Zoals u ziet in deze tekst, zijn er nog kinderen die hun grootouders met ‘u’
aanspreken.
A: Vertel de cursisten dat er ook voorbeelden gegeven worden die in geen van beide categorieën thuishoren.
Laat daarna de twee lijsten maken.
B: Aandacht voor specifieke woorden/uitdrukkingen.

In deze schrijfoefening kunnen de cursisten toepassen wat ze hebben geleerd in de voorgaande oefeningen. Dat
zal waarschijnlijk weinig problemen opleveren na de voorbereidende oefeningen. Vraag de cursisten zoveel
mogelijk te werken met de woordenschat die ze kennen en er geen al te uitgebreid verhaal van te maken met
vele specifieke woorden. Kan heel goed als huiswerk maar is ook een voorbereiding op oefening 11. De
uitwerking van deze schrijfoefening is voor het portfolio van de cursist. 

Deze samenwerkingsoefening is de eerste vrije oefening van deze les. Vraag de cursisten geen gebruik te
maken van wat eerder is opgeschreven bij oefening 10, maar uit het hoofd te werken. Er wordt gewerkt in
groepjes van drie. Twee cursisten voeren het gesprek, de derde heeft de rol van observator die luistert, noteert
en daarna feedback geeft op inhoud en vorm. Inventariseer nog klassikaal wat de observatoren aan fouten
hebben gevonden en ga er op in. Laat eventueel een of twee groepjes het gesprek nog naspelen.

De tweede vrije oefening. De cursisten discussiëren met elkaar over een vijftal stellingen. U kunt hen zo nodig
wijzen op inleiders en voegwoorden als: No estoy de acuerdo porque... No es así porque, En mi pueblo/ciudad,
por ejemplo, no había ...
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Een cultuurstukje en leesoefening. Laat de cursisten eerst de tekst lezen. Er zullen zeker woorden zijn die zij niet
kennen, maar de betekenis van de meeste woorden kan worden afgeleid uit de context. Wijs hen nog op die
contextregels (zie docentenhandleiding Así es 1), die kort samengevat zijn: wat kun je zien aan het woord
zelf,(woordsoort, samenstellende delen, uitgang, enz), lijkt het woord op woorden die je uit andere talen kent,
wat is de functie van het woord en wat zou het dan kunnen betekenen en controleer die betekenis. 
De vragen 1-5 dienen ter controle van tekstbegrip, de vragen 6 en 7 om een gesprek met de cursisten te starten
over wat hun ervaringen zijn met veranderingen en waarom ze dat zo ervaren. Stel de vragen aan meerdere
cursisten, vraag door op de antwoorden en probeer zo het gesprek uit te breiden.

Cartoon
Dit is de eerste van een reeks cartoons van Enrique, een cartoonist uit Alicante die in die regio veel succes heeft
met zijn cartoons. Deze cartoon neemt de gladde verkopers van steeds meer multifunctionele mobiele telefoons
(móviles) op de hak. U kunt er eventueel verder op ingaan door enkele vragen te stellen aan de cursisten over
hun ervaringen met gladde verkopers. 

13 Lee y comenta
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2 Antes todo era diferente

TB
In deze tweede les van de eerste module van Asi es 2 bouwen we voort op de eerste twee leerdoelen van de
vorige les: beschrijven hoe het vroeger was (leerdoel 1) en vooral, wat je vroeger gewoonlijk deed (leerdoel 2).

De vormen en gebruik van de pretérito imperfecto beschouwen we als bekend. Daarom bouwt de uitgangstekst
van deze les voort op wat in de vorige les aan bod is geweest en met name op een tweede aspect van het
gebruik van de pretérito imperfecto, namelijk kunnen uitdrukken wat je gewoon was te doen. Dat kan met de
pretérito imperfecto, zo nodig versterkt door het werkwoord soler, dat dan ook wordt geïntroduceerd.

Wat betreft de grammatica introduceren we dan ook eerst het werkwoord soler (= gewoon zijn) aan de hand van
een voorbeeldzin die we toelichten.
Bij ‘voegwoorden’ geven we daarna een aantal zinnen waarin verschillende voegwoorden (oorzaak, gevolg en
tijd) worden gebruikt. In de bijbehorende twee opdrachten vragen we in 1) de cursisten om deze soorten te
koppelen aan de voegwoorden uit de voorbeeldzinnen en in 2) nieuwe voorbeelden te geven. Verwijs voor
verdere informatie naar paragraaf 95 en 96 waar meer voegwoorden van deze drie soorten staan vermeld. 

De ¿Cómo se dice? bevat een aantal extra uitdrukkingen die nodig zijn voor de oefeningen van deze les.

Als extra idioom geven we een aantal namen van Spaanse producten (Productos españoles) die ook nodig zijn
voor de oefeningen en met name oefening 14 waarin een cultuurstukje staat met vragen over de landbouw in
Spanje vroeger en nu.

De idea is een raadsel dat voor ons als docenten weinig problemen zal opleveren en waarschijnlijk voor de
cursisten ook niet (het bord). 

OB

We beginnen met een luisteroefening waarin we een vijftal vragen hebben over de uitgangstekst. 

Combinatieoefening op de woordenschat van de uitgangstekst. U kunt om de betekenis van de combinaties
beter te laten beklijven, deze nog laten vertalen.

Om woorden beter te kunnen onthouden, is het goed om ze op te delen in groepen van woorden die bij elkaar
horen. Daarom oefenen we dit in deze oefening. Laat de cursisten de oefening eerst individueel doen en laat
hen dan in tweetallen nog even checken. Kan ook goed als huiswerk.

Een kruiswoordraadsel op de nieuwe woordenschat. Kan ook als huiswerk.

In deze vertaaloefening wordt specifiek geoefend met het gebruik van soler in combinatie met de pretérito
imperfecto, dit ter voorbereiding op de spreekoefeningen en de schrijfoefening later in deze les.

Luisteroefening. Door de nieuwe woordenschat zal deze oefening niet zo gemakkelijk zijn. Vertel dat ook aan uw
cursisten zodat ze niet ontgoocheld zijn als ze deze conversatie moeilijk vinden. De oefening is overigens in
twee gedeelten, zodat de cursisten de tekst twee maal kunnen beluisteren.
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Oefening ter voorbereiding van oefening 8. Verwijs naar de voorbeeldzinnen in het grammaticablokje over de
voegwoorden in het tekstboek en laat hen eventueel ook eerst zelf andere eenvoudige voorbeeldzinnen met
deze voegwoorden maken. Het overzicht van de voegwoorden in paragraaf 95 van het grammaticaoverzicht
biedt hierbij hulp. Let erop dat er in sommige zinnen meerdere mogelijkheden zijn en vraag de cursisten steeds
aan te geven waarom ze een bepaald voegwoord kiezen.

Let op het gebruik van de imperfecto en zorg ervoor dat de cursisten er een lopend verhaal van maken en niet
korte zinnen achter elkaar plakken. De cursisten moeten dus voegwoorden gebruiken om de zinsdelen aan
elkaar te ‘lassen’ en ervoor te zorgen dat hun verhaal ‘loopt’. Vergelijk ook de vorige oefening.

In dit rollenspel werken de cursisten in groepjes van twee samen. A stelt de vragen en B antwoordt. Laat hen
ook wisselen van rol. Laat eventueel een of twee groepjes het gesprek nog een keer naspelen: de andere
cursisten geven hen feedback en u komt nog terug op wat u nodig vindt.

In deze spreekoefening wordt voortgebouwd op de vorige oefening maar de oefening is vrijer. We geven nog wel
enkele mogelijkheden om de cursisten op weg te helpen. Laat hen in tweetallen gesprekjes voeren en eventueel
nog enkele tweetallen hun gesprekjes voor de hele groep voeren dan wel een of meer cursisten vragen laten
stellen aan de andere cursisten. U kunt ook enkele cursisten vragen te letten op fouten (met name op het
gebruik van de vormen van de pret. imperfecto en op de woordenschat) bij deze vragen en antwoorden en
hierover feedback te geven. Vul zo nodig woordenschat aan.

Een schrijfoefening in de vorm van een e-mail over vakantiegewoonten. Kan als huiswerk. De uitwerking van
deze schrijfoefening is voor het portfolio van de cursist. 

Een spreekoefening aan de hand van een tekening over winkels vroeger en nu, waarbij het extra idioom over
productos españoles uit het tekstboek nuttig is. Het gaat ook om een herhaling van de imperfecto en de trappen
van vergelijking. De cursisten moeten de verschillen tussen vroeger en nu kunnen aangeven, zoals bijvoorbeeld:
vroeger geen kassa, geen personeel aan de kassa, geen plastic zakjes, wel papier, niet voorverpakt, men
betaalde niet met een (krediet)kaart/creditcard, enzovoort.
Maak er ofwel meteen een open klassengesprek van waarbij u de vragen stelt en alle cursisten meteen aan het
woord laat komen ofwel laat hen eerst in tweetallen werken en daarna nog eens enkele groepen hun gesprekjes
klassikaal uitvoeren.

Een samenwerkingsoefening over de eigen (jeugd)herinneringen van de cursisten. De oefening kan zowel
schriftelijk als mondeling worden gedaan en als bewijsstuk dat de cursisten dit onderdeel beheersen, in het
portfolio worden opgenomen. 

Elf vragen bij dit korte Cultura-stukje annex leesoefening. De eerste drie vragen dienen als tekstbegrip, de
volgende om een open dialoog met de cursisten op gang te brengen over de toekomst van de)landbouw in
onze streken. Wijs de cursisten op het extra idioomblok in het tekstboek en vul aan met nog extra
woordenschat. U kunt er ofwel meteen een klassengesprek van maken ofwel hen (eerst) in tweetallen laten
praten. 
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3 De excursión a Misiones

TB
De derde les van de eerste module heeft als leerdoel de cursisten te leren vertellen over een reis of excursie.
Daarvoor hebben ze zowel pretérito indefinido als de pretérito imperfecto nodig en moeten deze afwisselend
kunnen gebruiken als ze vertellen of schrijven over reizen of uitstapjes die ze hebben gemaakt.

De uitgangstekst illustreert duidelijk het verschil in gebruik tussen de twee verleden tijden. Pablo vertelt aan
Rosa over zijn reis naar Misiones, een provincie in het noorden van Argentinië op de grens met Brazilië en
Paraguay. In de tekst staan verschillende vormen van de pretérito indefinido fuerte en we maken kennis met een
ander aspect in het gebruik van de pretérito imperfecto, namelijk om achtergronden, situaties of handelingen in
het verleden te beschrijven waarbij het begin- en eindpunt niet zijn aangegeven.

In het eerste grammatica-blok van het tekstboek bieden we een aantal voorbeeldzinnen aan over het gebruik
van de pret. imperfecto om aan te geven hoe je situaties of handelingen in het verleden aangeeft waarvan
begin- en eindpunt niet aangegeven zijn. We volstaan met een uitleg daarvan. 
In het tweede blok stellen we beide verleden tijden tegenover elkaar aan de hand van twee voorbeeldzinnen en
vragen de cursisten een gebruiksregel te maken. Verwijs ook naar het gebruik van beide tijden in paragraaf 74
en 75.

De idea is een wijsgerige spreuk over reizen. Ga er kort met uw cursisten op in.

OB 

Het gaat om een aantal verdad o mentira-beweringen die de cursisten moeten bevestigen of weerspreken
tijdens het luisteren naar de tekst. Loop die daarna nog even door en vraag naar ‘bewijslast’: wat werd er
precies gezegd? 

Oefening om te controleren of de moeilijkere idiomatische constructies ook goed werden begrepen. Er zitten
mooie uitdrukkingen bij die u de cursisten ook productief kunt laten maken bij spreek- en schrijfvaardigheid.

In alle combinaties moet een voorzetsel worden gebruikt. Het tekstboek blijft natuurlijk dicht!

Herhalingsoefening (de vormen zijn gekend uit Así es 1) over de vormen van de pretérito indefinido (fuerte), want
het is heel belangrijk dat deze vormen er goed in zitten. 

Wederom een herhalingsoefening op de regelmatige en onregelmatige vormen van de pretérito indefinido en de
pretérito imperfecto uit Así es 1. 

Deze oefening is nog tamelijk geleid door de tekeningen die weergeven wat José en Merche allemaal hebben
gedaan. Gebruik deze oefening om het gebruik van de verleden tijden op te frissen: een reeks handelingen na
elkaar worden in de pret. indefinido gezet. U kunt de cursisten dit eerst individueel laten voorbereiden en daarna
hen erover laten vertellen voor de hele groep.
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Bespreek de zinnen uit het grammaticaal blokje in het tekstboek over het gebruik van de pretérito indefinido in
combinatie met de pretérito imperfecto en leg zo nodig dat gebruik uit om foute redeneringen van de cursisten
te kunnen corrigeren. Daarna kunnen ze twee aan twee de oefening uitwerken, waarbij de ene cursist de vragen
stelt en de ander antwoordt.

Luisteroefening. We toetsen in A het begrip van de tekst door goed/fout-beweringen en in B zoomen we in op
gedetailleerd tekstbegrip door nog eens te luisteren en naar de betekenis van een aantal specifieke woorden en
uitdrukkingen te vragen. 

Extra suggesties:
Misschien is een van uw cursisten al in Ampurias (bij La Escala) geweest en kan die in het Spaans vertellen wat
er te zien is. 
Anders kunt u zelf er wat meer over vertellen over deze Grieks Romeinse ruines op 2 kilometer van L’Escala
waarbij ook een mooi museum is. 
U kunt uw cursisten ook verwijzen naar een Spaanstalige website zoals 
http://www.girona-net.com/scripts/absis/ele.asp?lang=cast&ele=60 

Vertel de cursisten dat de dagboeknotities in telegramstijl zijn geschreven en dat zij volledige zinnen moeten
schrijven.

Extra suggesties /informatie:
• De Plaza de Armas is het equivalent van de Spaanse Plaza Mayor.
• Garúa is een soort mist of zeer fijne motregen die alles natmaakt. Het lijkt alsof het geregend heeft.
• Soroche (of sorocho of puna) is hoogteziekte.
• De alpaca is een soort lama, maar kleiner. Bekend om zijn zachte wol.
• Een colectivo is een soort taxi: meestal een grote auto of een klein busje, voor langere afstanden, die pas

vertrekt als hij vol zit. De prijs wordt op voorhand afgesproken.
• Machu Picchu: je kunt met de ‘toeristentrein’ naar de verlaten Incastad, maar je kunt ook de ‘indianentrein’

nemen en afstappen bij km 88 en daar het Incapad (ongeveer 42 km) volgen.
• Voor degenen die nog wat meer willen weten: 

o Laat ze in een atlas de route van de reis opzoeken.
o er zijn talrijke websites in het Spaans over deze toeristische attractie, bijvoorbeeld:
o http://www.enjoy-machu-picchu.org/machu-picchu/machu-picchu-atractivos-conjunto-arqueologico-

machu-picchu.php

Deze oefening bouwt voort op de vorige maar gaat nu over excursies/reizen die de cursisten zelf gemaakt
hebben. Laat de cursisten in tweetallen werken en daarna een of twee groepjes klassikaal presenteren waarbij
de andere cursisten feedback kunnen geven en nog extra vragen kunnen stellen aan degenen die over hun reis
vertellen.

Extra suggestie:
U kunt de cursisten ook nog een extra schrijfoefening geven, bijvoorbeeld aan u een mail laten sturen waarin ze
vertellen over hun reiservaringen.

Een mooie leestekst als uitbreiding op de uitgangstekst van deze les. De vragen 1 t/m 8 vragen naar het begrip
van de tekst. Vraag 9 gaat in op het kaartje dat duidelijk maakt hoe uitgebreid deze misiones in San Ignacio
waren. Vragen 10 en 11 zijn bedoeld om een gesprek uit te lokken over de eigen ervaringen van de cursisten en
de film The mission. Ga op beide onderwerpen verder door en probeer aan de hand van vragen er een open
gesprek van te maken met de hele groep.
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4 Un robo

TB
De leerdoelen bij deze les zijn 1) een incident beschrijven en 2) een persoon beschrijven. Het gesprek in de
uitgangstekst gaat om een tasjesroof waarvan uitgebreid verslag wordt gedaan door twee vriendinnen die zijn
beroofd in Alicante en daarvan aangifte doen op het politiebureau.

Wat betreft de grammatica die in deze les aan bod komt: de uitgangstekst bevat verscheidene voorbeelden van
de pretérito pluscuamperfecto. In het grammaticablok geven we twee voorbeelden die ook in de uitgangstekst
staan en stellen er twee vragen bij, een naar de vorming van deze voltooid verleden tijd en de andere naar het
verschil met het Nederlands. Uit het antwoord op de laatste zal blijken dat er nauwelijks verschil is met het
Nederlands.

De ¿Cómo se dice? van deze les bevat een aantal uitdrukkingen die de cursisten nodig hebben voor de
spreekoefeningen verder in de les.

De woordenschat van deze les breiden we uit met extra idioom over cosas personales, persoonlijke
eigendommen die nogal eens gestolen worden en waarvan je aangifte moet kunnen doen.

De idea is een gezegde dat nagenoeg woordelijk overeenkomt met onze Nederlandse variant. Ga er eventueel
op in, vraag aan uw cursisten of zij voorbeelden hiervan kunnen geven.  

OB 

Het gaat om een aantal verdad o mentira-beweringen die de cursisten moeten bevestigen of weerspreken
tijdens het luisteren naar de tekst. Loop die daarna nog even door en vraag naar ‘bewijslast’: wat werd er
precies gezegd in de tekst? 

Oefeningen op uitdrukkingen die in de tekst voorkomen. De cursisten moeten (uiteraard met het tekstboek dicht)
een aantal werkwoorden juist combineren met zelfstandige naamwoorden.

We oefenen op de combinaties van zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Die laatste
moeten in de zinnen worden ingevuld met de juiste vorm (concordantie!); als dat voor bepaalde cursisten nog
problemen oplevert, schenk er dan expliciet aandacht aan.

Een oefening op de woordenschat van persoonlijke eigendommen. Laat hen eerst het lijstje met cosas
personales uit het tekstboek bestuderen en daarna met gesloten tekstboek de voorwerpen op de tekening
benoemen.

Deze speelse oefening bouwt voort op de vorige en is een variant op onze ‘Mijn tante ging op reis en nam mee
...’ Maak er echt een spel van (Wie houdt dit spelletje het langste vol) en beperk het niet tot alleen de woorden
uit deze les. Zo kunnen aardig wat woorden weer worden opgehaald uit wat we noemen het ‘mentale lexicon’
ofwel de ‘woorden in het hoofd’ van de cursisten. 

Deze oefening dient om te leren hoe je anderen precies kunt beschrijven, iets wat je nodig hebt als je aangifte
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wilt doen. En passant worden de verleden tijden en met name de pretérito imperfecto en de pretérito
pluscuamperfecto herhaald. Verwijs naar de desbetreffende paragrafen 64,75 en 77. 

In deze vertaaloefening die nog dicht bij de uitgangstekst ligt, oefenen de cursisten op de vormen en het
gebruik van de verleden tijden en in het bijzonder op de pretérito pluscuamperfecto. Bovendien komt heel veel
woordenschat aan bod die de cursisten verder in de spreekoefeningen nodig hebben. 

In dit rollenspel werken de cursisten in groepjes van twee samen. A stelt de vragen en B antwoordt. Laat hen
ook wisselen van rol. Laat eventueel een of twee groepjes het gesprek nog een keer naspelen: de andere
cursisten luisteren goed en geven feedback over wat goed/niet goed ging. Daarna komt u nog terug op wat u
nodig vindt. 

Deze leesoefening gaat door op het onderwerp van de uitgangstekst, maar het loopt in dit krantenartikel voor de
dieven heel wat minder goed af. De tekst is niet zo gemakkelijk en we vragen daarom alleen maar naar een
samenvatting in het Nederlands. 

Extra suggesties:
1) Dit is een krantenartikel uit Clarín. De website van deze krant en het krantenartikel is

http://www.clarin.com/diario/2005/02/03/policiales/g-03601.htm 
Clarín is een Argentijnse krant in Buenos Aires die behoort tot de Grupo Clarín. Als u bovenstaande website
aanklikt, kunt u onderaan doorklikken naar deze krant en andere kranten uit dezelfde groep om berichten uit
deze kranten te lezen.

2) Ga in op het Spaans van Argentinië dat anders dan het Spaans van Europa en dat van andere landen in
Spaans Amerika. Overigens kunnen Spaanssprekenden over de hele wereld elkaar goed verstaan. Angel
Rosenblat heeft in een vermakelijk essay Nuestra lengua en ambos mundos aan de hand van de ervaringen
van een toerist overeenkomsten en verschillen beschreven tussen het Spaans in de verschillende landen
waar Spaans als moedertaal wordt gesproken (meer dan 20!). Dit essay lezen bevelen wij ten zeerste aan,
want u kunt het gebruiken als bron voor het Spaansamerikaanse Spaans dat, uiteraard, anders is dan het
Spaans van Spanje. In de Moderne Spaanse Grammatica, ook een uitgave van Noordhoff Uitgevers, wordt
uitgebreider ingegaan op het Spaans van de Spaansamerikaanse landen. 

Een aangifteformulier dat de cursisten moeten invullen, iets wat helaas maar al te vaak voorkomt. De versie die
wij hier weergeven, staat zo op internet. In deze schrijfoefening kunnen de cursisten oefenen met heel veel
woordenschat over het onderwerp van deze les. Loop het even door en licht toe wat niet duidelijk is.

In deze eerste vrije spreekoefening werken de cursisten in groepjes van twee samen. Veel woordenschat die al
geleerd is, komt terug. Een politieagent (= A) stelt de vragen en de getuige van de diefstal (= B) antwoordt. Laat
hen ook wisselen van rol en laat, nadat de cursisten twee aan twee hebben geoefend, een of twee groepjes het
gesprek nog een keer naspelen. De andere cursisten geven hen feedback en u komt, als dat nodig is, nog terug
op datgene wat u nodig vindt. 

De laatste vrije spreekoefening van deze les gaat over een diefstal die je zelf overkomt en waarover je vertelt
aan de conciërge van het hotel. Het gaat er nu om een meer doorlopend verhaal te vertellen. Maak gebruik van
de lijst spullen (zie cosas personales in het tekstboek) om te verzinnen wat er is weggehaald.

Cartoon
De cartoon aan het einde van deze les gaat over de toename van inbraken in huizen (robos domiciliarios).
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5 ¿Qué le pasó?

TB
De uitgangstekst beschrijft een voorbeeld van zo genoemde ‘broodje aap- verhalen’, die bijna te mooi zijn om
echt gebeurd te zijn (zie ook de website http://www.broodjeaap.nl. Het voorbeeld uit de uitgangstekst mag er
ook zijn en biedt een goed uitgangspunt om het leerdoel van deze les, een anekdote vertellen, in te oefenen. In
het Spaans heten dergelijke verhalen:‘leyendas urbanas’. Ze zijn bruikbaar als extra leesoefening en te vinden
op websites als www.leyendasurbanas.org 

De tekst geeft enkele voorbeelden van de voz pasiva ofwel lijdende vorm die als grammaticaal onderwerp in
deze les aan bod komt. We geven in een blok er drie voorbeelden van en stellen er vragen bij. Laat de cursisten
zelf de gebruiksregels van de voz pasiva achterhalen en behandel dit onderwerp nog diepgaander dan wel
verwijs naar paragraaf 92 van het grammaticaoverzicht.  

De ¿Cómo se dice? van deze les bevat een aantal uitdrukkingen die  betrekking hebben op getuigenisverslagen
van verkeerongevallen en dergelijke. De cursisten hebben die uitdrukkingen nodig verder in de les.

De idea is een bekende aansporing die nogal eens in de wind geslagen wordt. Dat mensen in Spanje met een
glaasje op achter het stuur kruipen, komt, net als bij ons in België en Nederland, te vaak voor en daar helpen
geen (Bob)reclames aan. Beter is het dan ook gehoor te geven aan deze aansporing die wij vrij zouden kunnen
vertalen met de vroegere carnavalshit: “Glaasje op, laat je rijden!”

OB

Voordat de cursisten beginnen te lezen, vragen we hen een aantal transparante woorden te vertalen. De
bedoeling is dat ze inzien dat ze al veel woorden kennen en daarvan gebruik kunnen maken bij het lezen van de
tekst. Laat hen daarna de tekst lezen en kort samenvatten in het Nederlands.

Een oefening op woordvorming. De in te vullen werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke
naamwoorden komen allen in de tekst voor.

Extra suggestie:
Vraag de cursisten aan de hand van deze voorbeelden enkele gebruiksregels voor uitgangen van zelfstandige
naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden te geven: zelfstandige naamwoorden eindigen vaak op …,
bijvoeglijke naamwoorden vaak op …  

We oefenen (met, als het kan, tekstboek dicht) op de combinaties van werkwoorden met zelfstandige
naamwoorden die in de tekst voorkomen. Om de betekenis ervan beter te onthouden, vragen we de
combinaties te vertalen. 

Een cloze-oefening met korte krantenberichten op woorden die in de uitgangstekst voorkomen. Laat hen eerst
individueel hieraan werken en behandel daarna klassikaal. Vraag de cursist die aan het woord is, steeds uit te
leggen waarom een bepaald woord ingevuld moet worden en vraag aan andere cursisten of ze het hiermee eens
zijn en waarom (niet). 

Een (herhalings)oefening op vormen en gebruik van de verleden tijden. 

5 Completa

4 Rellena

3 Combina

2 Completa

1 Traduce 
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De eerste oefening op de voz pasiva in verleden tijden. Loop, als u dat nog niet hebt gedaan, eerst de vragen bij
het grammaticablokje hierover in het tekstboek door, zodat de cursisten de gebruiksregels kennen en die in
deze oefening kunnen toepassen. Vraag bij elke zin door waarom ze deze vorm zo maken en let op
concordantie, een valkuil bij de lijdende vorm of voz pasiva. Verwijs ook naar paragraaf 92 van het
grammaticaoverzicht.  

In deze vertaaloefening die voort bouwt op de vorige oefening, gaat het er vooral om de voz pasiva of lijdende
vorm te oefenen. Maar er wordt ook veel woordenschat uit de uitgangstekst en eerdere oefeningen geoefend.
Het is de laatste oefening voor de (vrije) spreekoefeningen, dus de lijdende vorm moet na deze oefening wel
gekend zijn. 

In dit rollenspel, waarin het leerdoel anekdotes vertellen nog in een gestuurde context wordt geoefend, werken
de cursisten in groepjes van twee samen. A stelt de vragen en B antwoordt. Laat hen ook wisselen van rol. Laat
(eventueel) een of twee groepjes het gesprek nog een keer naspelen: de andere cursisten geven hen feedback
en u komt nog terug op wat u nodig vindt.

Deze luisteroefening bouwt voort op het onderwerp van de uitgangstekst. De vragen zijn heel specifiek om te
leren luisteren naar details. 

Deze leestekst is uit een bewustwordingsprogramma (programa de concienciación) van de Dirección General de
Tráfico. Het gaat om een ‘puntenrijbewijs’ dat in Spanje is ingevoerd. De vragen 1 t/m 5 vragen naar tekstbegrip
en de vragen daarna (6-8) dienen als startpunt voor een gesprek met uw cursisten over het puntenrijbewijs en
verkeersvoorlichting in het algemeen. Maak er een open gesprek van en bouw rustig het gesprek verder uit.

In deze eerste vrije spreekoefening werken de cursisten in groepjes van twee samen. Veel woordenschat die al
geleerd is, komt terug. De een is getuige geweest van een verkeersongeval, de tweede is de politieagent die
aanhoort en vragen stelt. We geven nog een aantal woorden als hulp.

De tweede vrije oefening van deze les gaat over verkeersongelukken bij ons. De vragen vormen het startpunt
voor een uitgebreid klassengesprek met uw cursisten over verkeersveiligheid en verkeersvoorlichting. 

Extra suggestie:
U kunt om de discussie te vergemakkelijken ook een aantal prikkelende stellingen maken over
verkeersongelukken. We geven wat voorbeelden (die u zelf kunt aanvullen, dan wel uw cursisten laten
aanvullen).

1) Las campañas publicitarias para conducir con más prudencia no tienen sentido.
2) En caso de embriaguez del conductor, le debe ser retirado el permiso de conducir para siempre. 
3) Hay que prohibir totalmente el uso de alcohol en el tráfico.
4) …

Checklist en repaso Módulo 1
Met de checklist achter deze module kunnen de cursisten hun kennis van de taalmiddelen controleren. Bij deze
module hoort ook een repaso of herhalingsles die op de website www.noordhoff.nl/asies staat. 

12 Dialoga

11 Representa el diálogo

10 Lee y comenta

9 Escucha

8 Habla

7 Traduce 

6 Rellena
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Módulo 2 Problemas

6 ¡Un desastre!

TB
De tweede module van Asi es 2 gaat over problemen die we tijdens een verblijf in Spanje kunnen tegenkomen.
Achtereenvolgens in de vijf lessen van deze module komen aan bod: een appartement dat niet in orde is,
jongelui die te veel herrie maken op de camping, problemen met de gezondheid en problemen die we
tegenkomen als we gaan verbouwen.

De eerste les ¡Un desastre! heeft vier leerdoelen:
1 je beklag doen over iets of iemand;
2 uitleggen wat niet functioneert;
3 vertellen wat er al gedaan of gebeurd is; en
4 iemand aansporen iets (niet) te doen.
Dat zijn nuttige leerdoelen, want uitleggen wat er precies gebeurd is of fout loopt, is niet altijd zo eenvoudig in
een vreemde taal. En daarbij komt de emotionele component: je moet ook in staat zijn duidelijk te maken dat je
het niet leuk vindt, dat je het vervelend vindt, enzovoort. En welke situatie is daarbij meer voor de hand liggend
dan wanneer je in Spanje een appartement huurt ...

In de uitgangstekst, over een huurder van een appartement die zijn beklag komt doen, komt de imperativo of
gebiedende wijs aan bod. We hebben dit onderwerp al eerder behandeld, maar herhalen het in deze les en
breiden het uit met de beleefdheidsvorm en de ontkennende vorm. In het grammaticablokje bieden we een
tweetal voorbeelden aan gevolgd door twee vragen, een naar de plaats van het persoonlijk voornaamwoord en
een naar de verandering in schrijfwijze. Verwijs zo nodig nog naar paragraaf 41 voor de plaats van de
persoonlijke voornaamwoorden en paragraaf 64 en 70 voor de vervoeging van de regelmatige, c.q.
onregelmatige imperativo. 

Wat de woordenschat betreft: er zijn in de tekst nogal wat belangrijke woorden over wonen en huishoudelijke
apparaten te vinden, maar we geven een extra idioomblok om deze woordenschat uit te breiden, woordenschat
die in oefening 6 aan de hand van een tekening wordt ingeoefend.

De ¿Cómo se dice? bevat een aantal idiomatische uitdrukkingen in aanvulling op de uitgangstekst die de
cursisten later bij de oefeningen nodig hebben. 

De idea is een spreekwoord dat beter rijmt dan onze variant (“Doe goed en zie niet om”). Het combineert twee
imperativos, een bevestigende en een ontkennende en sluit daarom prima aan bij het grammaticaal onderwerp
van deze les.

OB

Luisteroefening. De cursisten kunnen deze oefening waarschijnlijk maken zonder de woordenlijst te raadplegen:
de meeste beweringen slaan op zaken die ze al kennen en enkele belangrijke woorden zijn voldoende
transparant.

Na het bestuderen van de tekst met behulp van de woordenlijst gaan de bronnenboeken dicht en oefenen de
cursisten nuttige woordenschat in deze combineeroefening.

2 Combina y traduce

1 Escucha
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Invuloefening op de woordenschat van de uitgangstekst aan de hand van dialoogzinnen met varianten op die
uitgangstekst.

In deze oefening vragen we naar enkele nuttige uitdrukkingen die in de uitgangstekst en het ¿Cómo se dice?-
blok staan. Laat de cursisten even individueel voorbereiden en loop dan klassikaal alles door.

We oefenen met vraag-antwoordzinnen op de vormen van de imperativo afirmativo (A) en de imperativo negativo
(B) in combinatie met de persoonlijke voornaamwoorden. Laat de cursisten in tweetallen samenwerken en check
nog even klassikaal de antwoorden. Wijs ook op de juiste plaatsing van het accentteken bij A. 

Om te kunnen vertellen wat er niet werkt, moet je het kunnen benoemen. We beginnen dus met de apparaten en
de inrichting van een flat. De tekening geeft u ook de mogelijkheid de woordenschat nog verder uit te breiden
dan wel te herhalen (ventana, cortinas, suelo, pared, techo, etc.).

Kunnen omschrijven is een uitermate belangrijke vaardigheid. We oefenen ermee in dit raadspelletje: A
omschrijft en B probeert aan de hand van de omschrijving te raden om welk huishoudelijk apparaat het gaat.
Laat de cursisten zoeken en proberen en geef hen, indien ze er niet uit komen, alleen de woorden die ze echt
nodig hebben zoals calentar, conservar, quitar. In de sleutel vindt u twee mogelijkheden: een eenvoudige zoals
de cursisten het kunnen zeggen en een complexere.

Deze vertaaloefening bouwt voort op oefening 3 en sluit nog heel nauw aan bij de uitgangstekst. Heel veel
woordenschat en de vormen van de imperativo komen aan bod die de cursisten in de spreek- en
schrijfoefeningen verder in deze les nodig hebben.

Rollenspel tussen vier personen, verdeeld over twee partijen (A/B en C/D). Laat de cursisten ook wisselen van
rol en laat eventueel een of twee gesprekjes voor de hele groep uitvoeren. Laat de andere cursisten luisteren
naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback.

Luisteroefening. De vragen zijn vrij algemeen, behalve vraag drie. De cursisten zullen niet alles begrijpen maar
moeten afleiden uit de context waarover het gaat. In deel B van deze oefening worden meer details gevraagd en
extra woordenschat uit deze tekst gehaald.

Laat verscheidene cursisten aan bod komen en zie erop toe dat zij een duidelijke en samenhangende uitleg
geven, zodat de andere cursisten de uitleg kunnen begrijpen. Check dat ook nog even, bijvoorbeeld door hen in
het Spaans te laten herhalen wat er werd gezegd.

De lista de desperfectos is bedoeld als steun om de klacht te kunnen verwoorden. Laat de cursisten in
tweetallen samenwerken en let er op dat er zo vlot mogelijk wordt gesproken.

12 Quéjate

11 Explica

10 Escucha y contesta

9 Habla

8 Traduce

7 Explica

6 Busca

5 Contesta

4 ¿Cómo se dice?

3 Rellena
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Een zoekoefening op Internet om op de website van een makelaarskantoor http://www.apartamentoslaforja.com
specifieke informatie over appartementen te zoeken, iets wat cursisten nodig kunnen hebben en, in ieder geval
een goede oefening in ‘scannen’. Uiteraard gebruiken de cursisten de Spaanse ingang van de website. De
vragen 1 t/m 4 vragen de cursisten steeds door te klikken op zoek naar bepaalde informatie en we sluiten af in
vraag 5 met nog wat nuttige woorden.

Cartoon
De cartoon gaat over het steeds kleiner worden van huizen die worden gebouwd. Aparejador betekent
bouwkundig tekenaar. 

13 Busca y lee
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7 En el camping 

TB
Deze les bouwt qua onderwerp en grammatica voort op de vorige les en de leerdoelen zijn dan ook die van die
les. De situatie is echter een andere: de uitgangstekst van deze les gaat over lawaai op een camping (geen
ondenkbeeldige situatie en zeker in Spanje niet …). 
Aan het einde van de les moeten de cursisten mondeling en schriftelijk kunnen weergeven wat er aan de hand is
en mis was en zich daarover kunnen beklagen.

In de eerste uitgangstekst staan nogal wat uitdrukkingen om je beklag te doen en je verontwaardiging uit te
drukken die in de oefeningen terugkomen. De tweede uitgangstekst is een gesprekje tussen Mw. Ypema en de
winkelierster over cakejes die zij graag wil hebben en die er niet zijn.

Qua grammatica wordt de gebiedende wijs uit de vorige les uitgebreid met de persoonlijke voornaamwoorden in
de functie van meewerkend of lijdend voorwerp. Een tweede grammaticaal onderwerp is a-personal en het
derde onderwerp is perífrasis verbal.

De ¿Cómo se dice? bevat een aantal klachten die specifiek met kamperen te maken hebben. De cursisten
hebben die voor de spreek- en schrijfoefeningen nodig.

De specifieke woordenschat die met de camping te maken heeft, bieden we aan in het idioomblok hacer
camping. 

De idea is een spreekwoord dat een doordenker is voor een ieder en waarvoor de Nederlandstalige variant: “De
tijd gaat snel, gedenk dat wel” lang niet zo mooi is. 

OB

De luisteroefening hoort bij de eerste uitgangstekst. Om de ‘wie-wat-waar’-vragen van deze oefening te
beantwoorden, is geen nieuwe woordenschat nodig.

We checken in deze oefening of enkele moeilijkere constructies goed begrepen zijn.

Oefening op zinvolle combinaties maken en aangeven wat ze betekenen. Het tekstboek blijft uiteraard dicht.

Deze vertaaloefening waarbij de cursisten kleine stukjes in het Nederlands in Spaanse zinnen moeten vertalen,
is bedoeld om de woordenschat die de cursisten verder in de les nodig hebben, in te oefenen.

Deze sopa de letras op specifieke woorden die met kamperen te maken hebben, zal geen problemen geven.
Kan eventueel als huiswerk.

We breiden de woordenschat wat verder uit. 

Extra suggestie:
Voor de kampeerders onder uw cursisten kunt u extra woordenschat geven:

6 Escribe

5 Busca

4 Traduce

3 Combina y traduce

2 Traduce

1 Escucha



• de kampeerder: el/la campista
• de kampeerauto: el autocaravana
• de vouwwagen: el remolque plegable
• de dubbeldakse Canadese tent: la (tienda) canadiense de doble techo
• de tent opzetten/afbreken: montar/desmontar la tienda
• de luifel: el colgadizo/sobradillo
• de tentstok: el palo
• de gasfles: la bombona de gas
• de elektriciteit aansluiten: conectar la luz eléctrica

Een oefening op perífrasis verbales (‘omschrijvingen’) van wat in het Nederlands bijwoorden zijn: in de
uitgangstekst komen er enkelen voor en we hebben er een extra grammaticablokje aan besteed. Neem dat eerst
met de cursisten door en laat hen de vragen beantwoorden. Verwijs zo nodig naar paragraaf 24 van het
grammaticaoverzicht. 

Een spreekoefening om de juiste combinaties van de gebiedende wijs en persoonlijke voornaamwoorden in te
slijpen. Laat de cursisten in tweetallen samenwerken en loop later nog eens klassikaal alle minidiálogos door.
Vestig ook de aandacht op de accenttekens en de veranderingen in schrijfwijze.

Een vertaaloefening met name over vormen en gebruik van de imperativo, al dan niet in combinatie met de
persoonlijke voornaamwoorden en a-personal. Let er wel op dat in zin 1 het woord ‘maar’ niet hoeft te worden
vertaald: dat is een woord dat vaak in de gebiedende wijs in het Nederlands wordt toegevoegd. 

Luisteroefening: een Nederlands echtpaar gaat klagen over geluidsoverlast. De opdracht is in twee gedeelten: 
A: Eerste keer luisteren met de vraag ‘Waarover wordt geklaagd?’.
B: Tweede keer luisteren om de betekenis van een vijftal uitdrukkingen te achterhalen.

Met deze oefening vragen we naar een aantal nuttige uitdrukkingen uit de uitgangstekst en het ¿Cómo se dice?-
blok. Laat de cursisten even individueel voorbereiden en loop dan klassikaal alles door.

Rollenspel waarin de communicatieve doelen van deze les worden geoefend. A is het oudere echtpaar dat met
hun caravan op de camping staan en B is de woordvoerder van de vier jongelui. Laat de cursisten eerst in
tweetallen oefenen en daarna een of twee groepjes voor de hele groep dit gesprek voeren. Vraag hen goed op
te letten wat goed ging en wat niet en feedback te geven. Voeg zelf de feedback toe die u nog nodig vindt. 

In deze schrijfoefening die als huiswerk kan dienen en in het portfolio als bewijslast kan worden opgenomen,
kunnen de cursisten hun fantasie de vrije loop laten om te laten zien wat ze geleerd hebben. Geef feedback op
opbouw, inhoud en vorm van hun uitwerkingen.

Een vrije spreekoefening die heel veel lijkt op oefening 11, maar in een andere context. Maak er een mooi
rollenspel van. Verdeel de klas in groepen van vijf en laat de cursisten oefenen. Laat daarna een of twee
groepen naspelen voor de hele klas en zorg voor feedback.

14 Representa

13 Escribe

12 Habla

11 ¿Cómo se dice?

10 Escucha

9 Traduce

8 Habla

7 Escoge
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De tekst stelt Spanje voor als een ideaal vakantieland. Dat is het zeker voor heel veel mensen en in de vragen 1
t/m 5 gaan we daar op in. Maar er zijn ook zaken die de cursisten zullen storen, bijvoorbeeld een probleem dat
samenhangt met het thema van deze les, de geluidsoverlast, of andere zaken. In vraag 6 kunt U hen daarover
wat meer laten vertellen en met  uitdrukkingen als no me gusta, me molesta en me fastidia laten oefenen. Vraag
7 is een doordenker die we niet uit de weg gaan: hoe open staan we voor buitenlanders? Probeer met die vraag
als startpunt een open gesprek hierover te laten ontstaan. Vraag 8 vraagt naar bekendheid met musea in Spanje
en in eigen land en geeft u volop gelegenheid om iets meer te vertellen over Spaanse musea. Enkele
voorbeelden: het Prado-museum, Reina Sofía en Thyssen-Bornemysza in Madrid; het Picasso-museum en Miró-
museum in Barcelona, het Guggenheim-museum in Bilbao of de Ciutat de les Arts y de les Ciencies in Valencia;
en het Picasso-museum in Málaga. 
De foto bij de tekst laat pelgrims zien die aankomen in Santiago de Compostela (zie hiervoor ook de informatie
in de docentenhandleiding bij les 30).

Extra suggestie:
Laat de cursisten een korte presentatie houden over een museum naar keuze, in Spanje of in eigen land. Van de
bovengenoemde Spaanse musea geven we de de web-sites zodat ze deze musea virtueel kunnen bezoeken:
http://museoprado.mcu.es/home.html
http://www.museoreinasofia.es/portada/portada.php
http://www.museothyssen.org/thyssen_ing/home.html
http://www.museupicasso.bcn.es/index.htm
http://www.bcn.fjmiro.es/
http://www.guggenheim-bilbao.es/ingles/home.htm
http://www.cac.es/

15 Lee y comenta
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8 ¿Qué le duele?

TB
In deze les gaat het om gezondheidsproblemen en klachten daarover. De leerdoelen zijn dan ook
1 vragen waar je medische hulp kunt vinden;
2 je klacht beschrijven; 
3 de oorzaak van de klacht beschrijven.

De uitgangsteksten van deze les gaan over klachten van toeristen over hun gezondheid en wel over
1 een zonnesteek;
2 voedselvergiftiging;
3 een prik van een zee-egel. 

Het werkwoord dat een belangrijke rol speelt in de uitgangsteksten is doler ‘pijn doen’. Het heeft een
vergelijkbare constructie als die van gustar en molestar die in eerdere lessen aan bod is geweest. We geven in
het eerste grammaticablok drie voorbeeldzinnen met doler en laten aan de hand van de vragen daarover de
cursisten gebruiksregels voor doler en soortgelijke werkwoorden afleiden. 
Een tweede grammaticablok besteden we aan onregelmatige imperativo-tú-vormen en gaan er in de vragen
verder op in. U kunt tevens aandacht besteden aan de plaatsing van de persoonlijke voornaamwoorden 

De ¿Cómo se dice? geeft een aantal uitdrukkingen die te maken hebben met symptomen en pijn.

Wat de woordenschat betreft: bij doler (= pijn doen) hoort natuurlijk wat je pijn doet en dus worden er in las
partes del cuerpo nogal wat termen in het Spaans voor lichaamsdelen aangeboden. Daarnaast geven we
uitdrukkingen die we nodig hebben bij de dokter in En la consulta.

De idea is een grap in de trant van ‘komt een man bij de dokter’. In dit geval is de psycholoog onthutsend eerlijk
of, zou een ander zeggen, bot.

OB

We vragen steeds bij de drie luisterteksten naar de symptomen (¿Qué le pasa?) en de behandelwijze (¿Qué
tiene que hacer?). De teksten zullen nog wat moeilijk blijken, zeker de derde, maar het is toch de moeite waard
te proberen na een eerste keer luisteren deze vragen te beantwoorden. Het is een nuttige training en vaak
hebben de cursisten toch meer begrepen dan we verwachtten. Laat zo nodig nog een tweede keer luisteren.

We vragen naar de vertaling van uitdrukkingen die wellicht problemen geven en die de cursisten later voor de
spreekoefeningen nodig hebben.

Het gaat er in deze woordenschatoefening om veel voorkomende combinaties te maken die later in de les nodig
zijn.

A: In het eerste gedeelte van de oefening moeten de namen met de tekeningen van de lichaamsdelen worden
gecombineerd.

B: In het tweede gedeelte gaat het erom met elkaar te oefenen in het gebruik van deze namen.   

4 Nombra

3 Combina

2 Traduce

1 Escucha y contesta



Een oefening op de vormen en gebruik van doler. Wijs eerst op het grammaticablokje over doler waarin ook een
parallel wordt getrokken met constructies als die van gustar, molestar en fastidiar.

We oefenen in deze invulzinnen, waar steeds de werkwoorden gegeven zijn, op  onregelmatige tú-vormen van
de imperativo.

Oefening op tijdsbepalingen. Nuttig om te kunnen vertellen wanneer iets gebeurde of hoe lang iets al aan de
gang is. Om de oefening voor te bereiden kunt u eerst met de cursisten nog eens de tweede uitgangtekst
doornemen en vragen of zij de tijdsbepalingen zoeken en vertalen. Ga nog even in op het gebruik van hace bij
tijdsaanduidingen. 

Luisteroefening die bestaat uit twee gesprekken. Bij elk gesprek worden in A en B enkele vragen gesteld. In C
vragen we naar de betekenis van zinnen met uitdrukkingen die nuttig zijn.

Een vertaaloefening waarin met minidialoogjes wordt geoefend op de vormen en gebruik van doler bij het
beschrijven van klachten bij de dokter. Ter voorbereiding op de oefeningen die hierna komen.

Rollenspel waarin A de rol van dokter speelt en B de patiënt. Laat de cursisten eerst in tweetallen oefenen en
ook wisselen van rol. Het is zinvol een of twee groepjes hun gesprekjes voor de hele groep te laten uitvoeren.
De andere cursisten luisteren naar wat goed ging en wat niet en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u
feedback.

Het gaat hier om vier korte gesprekjes die tot doel hebben constructies met doler en de woordenschat voor
aandoeningen, diagnoses en behandelingen in te oefenen.

Laat de cursisten in tweetallen samen werken en geef ze eerst wat tijd om het gesprek voor te bereiden. Laat
daarna enkele gesprekjes voor de hele groep uitvoeren en zorg voor feedback.

Dit is een oefening die vergelijkbaar is met de vorige, maar de context is verschillend: in dit geval gaat het om
een telefoongesprek met een verpleegkundige van een consultorio médico.

Het cultuurstukje annex lees- en spreekoefening gaat over de gezondheidszorg in Spanje die anders is
georganiseerd dan bij ons en waar meer poliklinieken, EHBO-posten en privé-klinieken zijn. Aan bod komt ook
over welke formulieren je als buitenlander moet beschikken als je in Spanje te maken krijgt met de
gezondheidszorg.
De vragen 1 t/m 5 gaan over het stukje zelf, vanaf vraag 6 vragen we naar de ervaringen met en meningen over
de gezondheidszorg van de cursisten in eigen land. Deze vragen zijn alleen maar het startpunt voor een
gesprek: vraag dus rustig door, speel de vragen door aan meerdere cursisten en maak er een open gesprek van.

14 Lee y comenta

13 Llama por teléfono

12 Aconseja

11 Habla

10 Habla

9 Traduce

8 Escucha

7 Traduce

6 Rellena

5 Haz frases
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Extra suggestie:
Webquest
Over de gezondheidszorg in Spanje kunt u de cursisten meer gegevens laten zoeken op de volgende website
van het Ministerio de Sanidad y de Consumo http://www.msc.es  Daar vindt u mogelijkheden om door te klikken
naar statistische gegevens op het volgende adres:
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/home.htm
en wel over de volgende aspecten:
• Nivel de salud y estilos de vida 
• Oferta de recursos 
• Actividad desarrollada 
• Medicamentos y otros productos sanitarios 
• Financiación y Gasto Sanitario 
• Opinión de los ciudadanos 
U kunt er een gedifferentieerde zoekopdracht (webquest) van maken: iedere cursist kiest een aspect uit en
verzamelt daar informatie over. Een voorbeeld: bij doorklikken op de eerste, aspect Salud vindt u bij Nivel de
salud y estilos de vida de laatst verzamelde gegevens over gezondheid (Encuesta nacional de salud) en andere
recente gegevens, zoals oorzaken van sterfte (Mortalidad por causa de muerte 1981-2004.España y
comunidades autónomas), drugsgebruik (Observatorio Español sobre Drogas), aids (SIDA) en ongelukken thuis
(Accidentes domésticos y de ocio).
N.B. Het is ook interessant om deze gegevens eens in de andere talen van Spanje, Catalaans, Baskisch en

Galicisch te bekijken door naar deze talen door te klikken.

Cartoon
De cartoon bij deze les geeft een mooie sneer op degenen die klagen over de medische zorg.
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9 En la farmacia

TB
In deze les gaan we naar de apotheker. De leerdoelen zijn:
1 klachten onder woorden brengen;
2 uitleg vragen/geven over geneesmiddelen;
3 raad geven bij klachten.

Drie uitgangsteksten van deze les gaan over aanleidingen om naar de apotheek te gaan. Medicijnen zijn in
Spanje veel gemakkelijker zonder recept verkrijgbaar dan bij ons en de apotheker geeft vaker raad wat je wel en
wat je niet moet nemen in bepaalde gevallen. U kunt dan ook iets vertellen over de rol van de apotheker: wat er
verkocht wordt, dat veel geneesmiddelen zonder voorschrift te krijgen zijn (ook antibiotica!), enzovoort. De
vierde tekst is een opsomming van ‘huismiddeltjes’ van de ‘kruidendokter’.

De grammatica die in deze les aan bod komt, is beperkt tot het gebruik van het lidwoord in plaats van het
bezittelijk voornaamwoord. We komen er op terug bij de oefeningen.

De ¿Cómo se dice? voorziet in een aantal uitdrukkingen die van praktisch nut zijn bij de apotheker.

De extra woordenschat is een idioomblok over veel voorkomende symptomen /klachten die de cursisten kunnen
gebruiken om zich te kunnen redden bij de apotheker.

De idea is weer een spreekwoord dat deze keer een letterlijke vertaling is van ons spreekwoord: “Het middel is
erger dan de kwaal”.

OB

De cursisten kennen al een groot deel van de woordenschat en de luisteroefening, die parallel loopt aan die van
de eerste oefening van de vorige les, zal niet veel problemen opleveren. De cursisten moeten bij elk van de drie
stukjes twee vragen beantwoorden: wat doet er zeer en wat kan er aan gedaan worden?

Een combinatieoefening met zinsdelen die de cursisten nodig zullen hebben. Let erop dat elk zinsdeel maar een
keer gebruikt kan worden. Laat de cursisten dit eerst individueel maken en check dan nog even klassikaal. Het
is nuttig ook de vertaling naar het Nederlands te vragen.

Woordenschatoefening. Laat de cursisten ook uitleggen waarom dat woord niet past in het rijtje. Probeer hen
dat in het Spaans te laten doen. Bijvoorbeeld bij 1: La garganta es una parte del cuerpo. Las otras palabras son
diferentes formas de dolor. 

Een oefening om te leren zelf woorden te vormen. Laat de cursisten ook meteen de vertaling geven.

Een oefening op de woordenschat van de uitgangstekst. Let op dat niet in elke zin een woord hoeft te worden
ingevuld en vraag de cursisten uit te leggen waarom ze een bepaald woord hebben ingevuld. 

5 Completa

4 Haz palabras

3 Subraya

2 Combina

1 Escucha y contesta



Een kruiswoordpuzzel annex vertaaloefening op nuttige werkwoorden die de cursisten nodig zullen hebben. Kan
als huiswerk. 

Een combinatie van wat de cursisten hebben geleerd in de vorige les met enkele nieuwe taalmiddelen in deze
les. Lidwoorden en voorzetsels ontbreken. Vraag hen volledige zinnen te maken met een vervoegd werkwoord
erin. 

Dubbele luisteroefening: een die aansluit bij het thema van de les en een gesprek bij de dokter. A zal
gemakkelijk zijn, maar B wat pittiger: geef de cursisten het woord gusano. Laat voor C de fragmenten nogmaals
horen om de betekenis van de uitdrukkingen te achterhalen. 

Rollenspel met een drietal gesprekjes tussen cliënt en apotheker. Laat de cursisten ook wisselen van rol en laat
een of twee groepjes hun gesprek klassikaal uitvoeren. De andere cursisten luisteren dan naar wat goed ging en
wat fout ging en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback.

Geleide schrijfoefening (briefkaart) die ook als bewijslast voor het portfolio dient en waarin de cursist de
belangrijkste taalmiddelen van deze les herhaalt. 

Een oefening op leren uitleggen en omschrijven. Dat zijn belangrijke strategieën en daarom oefenen we die hier
in. Geef eerst zelf een voorbeeld en laat dan de cursisten twee aan twee werken. Kom ten slotte klassikaal nog
terug op wat de cursisten aan omschrijvingen en uitleg hebben gegeven. 

Vrije gesprekjes bij de dokter: alleen de aanleidingen zijn gegeven. Laat hen in tweetallen samenwerken en dring
erop aan dat het zo natuurlijk en vloeiend mogelijke gesprekjes worden. Daarna kunt u nog een of twee groepjes
klassikaal laten uitvoeren en voor feedback zorgen.

Bij deze oefening gaat het erom dat de ‘dokter’ zo goed mogelijk doorvraagt. Hoe het verloopt, hangt natuurlijk
ook af van de inspiratie, de ervaring en de creativiteit van de cursisten.

Een mooie gelegenheid om ervaringen met ziekten uit te wisselen met medecursisten. Houd het overigens
beperkt tot ziekten of aandoeningen als griep, maagdarmstoornissen, keelontsteking en dergelijke, want het is
goed mogelijk dat cursisten traumatische ervaringen hebben waarover ze liever niet praten.

Een leesoefening over een bijsluiter die wordt gestuurd door de vragen. De cursisten ‘scannen’ dus de
informatie die ze nodig hebben om de vragen te beantwoorden.

Cartoon
Doktoren plegen niet al te duidelijk te schrijven en dus is het elektronisch recept een oplossing.   

15 Lee

14 Explica

13 Diagnostica

12 Consulta

11 Habla y explica

10 Escribe

9 Habla

8 Escucha

7 Haz frases

6 Traduce
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10 Queremos modificar la casa

TB
Problemen van heel ander aard, maar daarom niet minder vervelend zijn die met het verbouwen van huizen. De
leerdoelen zijn:
1 iemand vragen informatie te geven;
2 een (bouw)vergunning aanvragen;
3 vertellen wat je van plan bent te gaan doen.

De uitgangstekst van deze les gaat over een gesprek tussen een Nederlandstalig echtpaar dat in een huisje in
de Pyreneeën woont en wil gaan verbouwen. Het gesprek valt in twee delen uiteen en is wat langer maar bevat
veel gekende woordenschat.

De grammatica van deze les is de futuro. We konden die tijd al uitdrukken met behulp van het werkwoord ir met
a. We geven een drietal voorbeeldzinnen met twee vragen over de vorming. U kunt de cursisten ook nog
doorverwijzen naar paragraaf 64 van de overzichtsgrammatica.

De ¿Cómo se dice? voorziet in een aantal uitdrukkingen die van praktisch nut zijn bij verbouwen.

De extra woordenschat is een idioomblok met woorden die met het huis te maken hebben. De cursisten hebben
die nodig bij de verschillende oefeningen.

De idea is een grapje dat heel goed past bij het onderwerp van deze les.

OB

We toetsen het begrip van de tekst met een tiental goed/fout-beweringen over de inhoud. Vraag de cursisten
steeds om in eigen woorden weer te geven wat er in de tekst gezegd werd. 

Een invuloefening op woordvorming. De woorden die moeten worden ingevuld staan in de uitgangstekst.

Extra suggestie:
Probeer samen met de cursisten enkele regels voor woordvorming van (uitgangen van) zelfstandige
naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden te maken op basis van werkwoorden. Voor een overzicht verwijzen
we naar de Moderne Spaanse Grammatica van Hallebeek, Van Bommel en Van Esch die ook bij Noordhoff
uitgevers is verschenen. 

Een oefening op belangrijke woorden uit de uitgangstekst. De cursisten maken gebruik van de context maar
worden een handje geholpen, want de eerste letter is al gegeven.

Een invuloefening op voorzetsels die in de uitgangstekst aan bod komen.

Kunnen omschrijven is heel belangrijk in een vreemde taal. We oefenen het hier omgekeerd: we geven de
omschrijvingen en de cursisten kiezen de juiste woorden uit de lijst met gegeven woorden.

5 Combina

4 Rellena

3 Rellena

2 Completa

1 Escucha e indica



Oefening op de woordenschat: de cursisten geven op de tekeningen de namen van de onderdelen van het huis
aan. 

Een oefening op de vervoeging van de futuro maar in de vorm van een kruiswoordpuzzel. 

Een oefening op de vervoeging van de futuro die in drie teksten moet worden ingevuld. Dat zal weinig
problemen opleveren en kan mondeling/klassikaal gebeuren.

Deze vertaaloefening op de taalmiddelen van deze les is een directe voorbereiding op de verdere
spreekoefeningen in deze les. Laat de cursisten eerst individueel of in groepjes van twee de zinnen vertalen en
loop alles nog eens gezamenlijk met hen door om te controleren.

Rollenspel met een gesprek tussen de verantwoordelijken van bouw- en woningtoezicht. Laat de cursisten ook
wisselen van rol en laat eventueel een of twee groepjes hun gesprek klassikaal uitvoeren. Laat de andere
cursisten luisteren naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback.

Een leesoefening over een document om een verbouwing aan te vragen. De vragen spreken voor zich. Wijs de
cursisten erop dat ze niet alle woorden hoeven te kennen om de vragen te kunnen beantwoorden.

Extra suggestie:
Loop nog eens door de tekst heen om de betekenis van de woorden die de cursisten niet kennen, te
achterhalen met behulp van contextregels/-vragen als “Wat voor woord is het?” , “Wat is de functie van het
woord in de zin?”, “Ken ik het woord uit andere talen?” en “Past de betekenis die ik vind in de tekst?” 

Een luisteroefening die voortbouwt op het thema van de tekst. Laat de cursisten eerst luisteren en dan de
vragen lezen en beantwoorden.

Een gecombineerde lees- en schrijfoefening: om vergunning voor verbouwingen aan te vragen heb je
documenten nodig. We hebben er hier een voorbeeld van. Loop met de cursisten het formulier door om te
kijken of het duidelijk is en laat het hen later (huiswerk?) invullen. Bekijk de wijze waarop ze dit formulier hebben
ingevuld en kom er nog op terug om feedback te geven. 

Een vrije spreekoefening (we geven alleen vier aanleidingen voor een gesprek met de verantwoordelijke van
bouw- en woningtoezicht) die voortbouwt op de taalmiddelen die de cursisten in deze les hebben geleerd. Laat
hen eerst twee aan twee de vier casos uitwerken en laat daarna de gesprekjes steeds door een groepje
voordragen voor de medecursisten, waarbij deze luisteren naar eventuele fouten. Pas daarna geeft u feedback.

14 Habla y pregunta

13 Piensa y rellena

12 Escucha y contesta

11 Lee y contesta

10 Habla

9 Traduce

8 Completa

7 Completa

6 Nombra

32 | 10 QUEREMOS MODIFICAR LA CASA © 2008 | NOORDHOFF UITGEVERS BV



Tot slot een vrije spreekoefening in de vorm van een gesprek met de Spaanse architect die de cursisten hebben
‘ingehuurd’. Laat hen eerst twee aan twee werken en laat daarna nog enkele voorbeelden van groepjes voor de
hele groep uitvoeren, waarbij feedback kan worden gegeven. 

Cartoon
Mooie ironie op de financiële lasten die stellen die gaan trouwen of samenwonen aangaan en die inderdaad
voor ‘altijd’ zijn.

Checklist en repaso módulo 2
Met de checklist achter deze module kunnen de cursisten hun kennis van de taalmiddelen controleren. Bij deze
module zijn bij elke les ook oefeningen als repaso of herhaling te vinden op de website www.noordhoff.nl/asies.

15 Habla y explica
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Módulo 3 Mis planes

11 Terminada la carrera

TB
De derde module van Asi es 2 gaat over de persoonlijke leefwereld: toekomstplannen voor studie en werk,
interesses, beroep, gezin, familie en wat je hebt meegemaakt in je leven. Een gevarieerde module dus, die ons
alle gelegenheid geeft over die onderwerpen te leren praten en schrijven in het Spaans.  

De eerste les Terminada la carrera heeft twee leerdoelen:
1 vertellen over je toekomstplannen, en
2 vertellen over wat je graag zou doen.

Voor het eerste leerdoel hebben we de futuro nodig, die al in de vorige module is aangeleerd, maar waarvan in
deze les onregelmatige vormen worden aangeboden. Voor het tweede leerdoel is me gustaría nodig, een nieuw
grammaticaal onderwerp dat echter weinig problemen zal opleveren want de cursisten kennen me gusta al. 
De eerste uitgangstekst is een gesprek tussen twee hartsvriendinnen over de toekomstplannen van de een,
Virginia. Die zijn nogal gedurfd, zoals uit het gesprek blijkt. De grammatica die aan bod komt is de futuro die we
al kennen, maar waarvan in deze tekst nieuwe, onregelmatige vormen zoals pondré en haré te zien zijn. We
zetten de vormen van hacer in een grammaticablokje bij elkaar en vragen naar aanvulling met andere
onregelmatige futuros. Dat kan zo nodig met behulp van het grammaticaal overzicht achter in het tekstboek.
De tweede tekst gaat ook over toekomstplannen en wel die van Mauricio die bij een advocatenkantoor in
Mexico-stad werkt en met name over wat hij graag zou doen. Me gustaría is de uitdrukking in het Spaans
daarvoor. 

De ¿Cómo se dice? bevat een aantal uitdrukkingen over toekomstplannen voor werk, pensioen en te vervullen
wensen. 

Over die toekomstplannen hebben we nog een apart idioomblokje opgenomen met woorden/uitdrukkingen die
de cursisten bij de oefeningen nodig hebben.

De idea is een spreekwoord dat bijna hetzelfde is als de Nederlandstalige variant (“De tijd zal het uitwijzen”) en
waarin, uiteraard, een onregelmatige futuro-vorm voorkomt. 

OB

Luisteroefening in twee gedeelten (A en B), met vragen over elk van de uitgangsteksten. Laat eerst de vragen
goed doorlezen en daarna de teksten pas beluisteren. Indien nodig kunt u de teksten meer dan eens laten horen
om te controleren wat er precies staat.

Vertalen naar het Nederlands van nuttige uitdrukkingen uit beide uitgangsteksten die later nodig zullen zijn. 

In deze oefening moeten nogal wat werkwoorden met hun complemento worden gecombineerd. Uiteraard met
tekstboek dicht.

Extra suggestie:
Laat de cursisten zinnen vervoegen met deze uitdrukkingen.

3 Combina

2 Traduce

1 Escucha y cuenta



Nog een oefening op de woordenschat, maar dan in de vorm van een kruiswoordraadsel. Bij elk van de
nummers moeten de Spaanse equivalenten van deze omschrijvingen worden opgeschreven. Op de vierde regel
verschijnt dan het Spaanse woord voor ‘huisarts’.

Oefening op uitdrukkingen uit de uitgangstekst. In tweetallen. De woorden zijn gegeven, maar moeten in de
juiste volgorde worden gezet om lopende zinnen te krijgen. 

De eerste van twee oefeningen op de grammatica van deze les en wel op de onregelmatige vormen van de
futuro. Stap 1 is het invullen van de passende persoonvormen van gegeven werkwoorden. 

Stap 2 is deze vormen leren gebruiken in zinnen. Daarom hebben we deze vertaaloefening opgenomen. Er komt
nogal wat woordenschat aan bod uit deze les en eerdere lessen die de cursisten voor de rest van de oefeningen
nodig kunnen hebben.

Een gesprek tussen een vader die net uit het ziekenhuis komt en zijn zoon Jaime. De enige, open, vraag is een
doordenker die aanleiding kan geven tot een gesprekje hierover met cursisten. Vraag wel door op hun antwoord:
waaruit leiden ze dat af?

Extra suggestie:
Sta nog even stil bij uitdrukkingen als estar ingresado, echar de menos, recuperar en esforzarse.

Twee cloze- of invulteksten, een over een Argentijns meisje en een over een Spaanse jongen. De woorden zijn
bij beide teksten gegeven. Vraag steeds naar waarom het dit woord moet zijn.

Begrippen kunnen uitleggen in een vreemde taal is belangrijk. We oefenen er daarom mee. Vraag de cursisten
dit in tweetallen te doen en ga er later nog klassikaal op in. Laat dan verscheidene cursisten aan bod komen en
zie erop toe dat zij een duidelijke en samenhangende uitleg geven, zodat de andere cursisten de uitleg kunnen
begrijpen. Check dat ook nog even, bijvoorbeeld door de andere cursisten in het Spaans te laten herhalen wat
er werd gezegd.

Rollenspel tussen vier personen, verdeeld over twee partijen (A/B en C/D). Laat de cursisten ook wisselen van
rol en laat eventueel een of twee gesprekjes voor de hele groep uitvoeren. Laat de andere cursisten luisteren
naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback.

De eerste van twee vrije spreekoefeningen. Eerst in tweetallen en daarna kunt u er een gesprek met de hele
groep van maken door aan een aantal cursisten vragen te stellen over hun vakantieplannen. Zowel de futuro als
de omschrijving met ir kunnen worden gebruikt.

Een uitbreiding van de vorige oefening naar de plannen voor het hele jaar.
Zie de vorige oefening voor meer suggesties.

13 Habla

12 Habla

11 Habla

10 Explica

9 Completa

8 Escucha

7 Traduce

6 Cambia

5 Haz frases

4 Busca
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Deze schrijfoefening borduurt voort op het thema van de vorige twee spreekoefeningen maar het gaat nu om
toekomstplannen na het pensioen. Geef zo nodig wat voorbeelden van activiteiten die pensionistas volgens u
zouden kunnen of moeten gaan ondernemen. 

Een leestekst over jeugd en hun opvattingen en het gebruik van moderne media, zoals mobiele telefoon,
computers en internet. De vragen 1 t/m 5 gaan over de tekst, maar te beginnen bij vraag 6 vragen we de
cursisten naar wat er wat dit onderwerp betreft in hun eigen land gebeurt en wat ze daarvan vinden. Maak er
een open gesprek van en vraag door op hun antwoorden.

Extra suggestie: 
Laat de cursisten andere rubrieken van de website waar deze tekst vandaan komt (http://www.entornosocial.es)
bekijken en aangeven wat er in die rubrieken staat (bekijk eerst zelf de website). 

Cartoon
De cartoon is een sneer op de nieuwe technologieën: oude huismiddeltjes om iemand de mond te snoeren
werken zeker zo goed!

15 Lee y contesta

14 Escribe

36 | 11 TERMINADA LA CARRERA © 2008 | NOORDHOFF UITGEVERS BV



© 2008 | NOORDHOFF UITGEVERS BV 12 SOLICITUD DE TRABAJO | 37

12 Solicitud de trabajo

TB
In de tweede les Solicitud de trabajo gaat het om drie leerdoelen:
1 vertellen over jezelf, je familie, je werk;
2 vragen stellen en uitleg geven over beroepen;
3 vertellen over je eigen werkervaringen. 

De uitgangstekst is deze keer een tamelijk lange: een sollicitatiegesprek waarin veel taalmiddelen die bij de
bovengenoemde drie leerdoelen horen, worden gebruikt. 

De grammaticale onderwerpen van deze les zijn llevar + gerundio (zie het voorbeeld met bijbehorende vraag in
het TB) en de condicional. Die laatste tijd is gemakkelijk te vormen, als de cursisten de futuro kennen. We geven
in het tweede grammaticablokje van deze les een overzicht van de regelmatige en onregelmatige vormen en
stellen er een vraag over. 

De ¿Cómo se dice? bevat een aantal uitdrukkingen die met arbeidsvoorwaarden hebben te maken. In het
idioomblok gaan we nog verder in op woorden die met werk en solliciteren te maken hebben.

De idea is een raadsel dat u of uw cursisten wel zullen kunnen oplossen. (Oplossing: nada) 

OB

Luisteroefening naar het sollicitatiegesprek van de uitgangstekst. We controleren het tekstbegrip deze keer met
goed/fout-beweringen.

Vertalen naar het Nederlands van nuttige uitdrukkingen uit het sollicitatiegesprek die de cursisten nog later
nodig zullen hebben. 

Woordenschatoefening om de cursisten te trainen in het afleiden en herkennen van woorden met dezelfde stam.
We doen dit vaker om hen inzicht te laten krijgen in de vorming van woorden. Neem de overzichtsgrammatica
paragraaf 111 en 112 erbij om regels voor woordvorming door te nemen met de cursisten.

Vele cursisten hebben de gewoonte woorden los te leren. Het is echter veel nuttiger en gemakkelijker een
combinatie van woorden te leren. Daardoor wordt het gebruik van het woord duidelijk en de cursist leert
tegelijkertijd welk woord vaak in combinatie met het andere wordt gebruikt. Vertel dit ook aan uw cursisten
zodat ze het nut inzien van oefeningen als deze.

Verwijs ook naar andere werkwoorden die met gerundio worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld: seguir¸ quedar,
enz. Verwijs naar 87 van de overzichtsgrammatica en geef een korte uitleg van hun gebruik.

Een oefening op de regelmatige en onregelmatige vormen van de condicional in zinnen die te maken hebben
met solliciteren. De werkwoorden zijn gegeven: het gaat er alleen om de juiste persoonsvormen in te vullen. 

6 Completa

5 Pregunta y contesta

4 Combina

3 Completa

2 Traduce

1 Escucha y cuenta



Nog een oefening op de woordenschat van de uitgangstekst. Deze zal geen problemen opleveren, omdat de
context duidelijk maakt om welke woorden het gaat. 

Een oefening in heel precies luisteren naar wat er gezegd wordt in het sollicitatiegesprek. Laat na de oefening
een cursist het formulier met de gegevens oplezen en de anderen controleren of de gegevens correct zijn
opgeschreven.

Enkele zinnen uit de tekst en uit deze rubriek met uitdrukkingen. Vertel de cursisten dat ze deze zinnen uit het
hoofd moeten kennen.

Een woordenschatoefening op goede combinaties van A: beroepen (de ontbrekende letters moeten nog worden
geraden) en B: woorden die te maken hebben met deze beroepen.

Extra suggestie:
Vraag de cursisten zinnen te maken met deze combinaties.

U kunt een wedstrijd maken van deze oefening. Lees de omschrijvingen op 
(het is dan ook meteen een gecombineerde lees- en luisteroefening) en laat de cursisten opschrijven om welk
beroep het gaat. Wie de meeste beroepen heeft geraden, heeft gewonnen. Ga daarna in op de aanwijzingen die
in elke omschrijving zitten. 

Rollenspel over een sollicitatiegesprek analoog aan de uitgangstekst. Laat de cursisten ook wisselen van rol en
laat eventueel een of twee gesprekjes voor de hele groep uitvoeren. Laat de andere cursisten luisteren naar
elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback.

Een beroepenspel. Geef wat voorbeelden van (liefst heel concrete) beroepen en mogelijke vragen. 

Extra suggestie:
Om de wat statische opstelling in de klas te doorbreken, kunt u de cursisten ook rond laten lopen. Zodra ze een
beroep geraden hebben, zoeken ze iemand anders op en beginnen weer opnieuw.

In tweetallen. Transfer naar andere beroepen. Deze oefening bouwt voort op het beroepenspel van 13, maar nu
omgekeerd: een cursist kiest een beroep en vraagt een andere cursist wat die weet over kenmerken en
activiteiten van dat beroep. 

Een oefening om de cursisten te leren vertellen over hun opleiding en werkervaringen in hun beroep, wat zij het
leukst hebben gevonden en waarom. Dring er bij hen op aan dat ze doorvragen en meer details vertellen over
hun studie, beroep en werk.

15 Dialoga

14 Dialoga

13 Adivina

12 Habla

11 Relaciona

10 Adivina y relaciona

9 ¿Cómo se dice?

8 Escucha

7 Rellena
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De cursisten spelen een sollicitatiegesprek na waarvan belangrijke punten zijn gegeven. Het kan in tweetallen,
maar ook in groepjes van 3 waarbij A de sollicitant is, B het sollicitatiegesprek afneemt en C observeert en
notuleert en een samenvatting van het gesprek tussen A en B geeft. Laat plenair enkele groepjes hun gesprek
nog eens voeren; de anderen letten erop of vragen en antwoorden correct en adequaat zijn en of de
samenvatting alle belangrijke onderdelen van het gesprek bevat. 

Een tekst over verschillen tussen Spanjaarden en Belgen/Nederlanders. We leggen dit keer al bij de eerste
vragen relaties naar de gewoonten, gebruiken en opvattingen van de cursisten zelf. Probeer er een open
gesprek over culturele verschillen van te maken, in aansluiting vooral op de vragen 7 en 8.

Extra suggesties:
1 Vocabulario

De tekst biedt veel (nieuwe) woordenschat over hoe mensen zich gedragen en over gewoonten, gebruiken en
opvattingen. De cursisten kunnen die meestal wel uit de context afleiden maar het loont de moeite er
speciale aandacht aan te besteden. Hieronder volgt een greep uit de woorden en uitdrukkingen waaraan u
aandacht kunt besteden (in volgorde van de tekst en per alinea):
• comportarse, actuar, causar asombro, incomprensión, enfado;
• apretón de manos, intromisión en la privacidad, ataque a la intimidad; 
• exponer su opinión de forma acalorada, gestos, amenaza, enfrentamiento, buscar pelea;
• necesidad de comunicarse, intercambiar ideas, ser fructífero para, diferencias culturales;
• crear confusión, coincidir con, la puntualidad, llegar antes de la hora acordada, alterarse, preocuparse,

enfadarse, fidelidad;
• poder congeniar con personas, pros y contras, socializar, ser cerrado, manejo de la agenda personal,

llevar al extremno, impactar, súper puntuales.  

2 Escribe
Laat de cursisten een tekst schrijven over hun eigen ervaringen met betrekking tot verschillen tussen
Spanjaarden/Spaansamerikanen aan de ene kant en Belgen/Nederlanders aan de andere. Ze kunnen
daarvoor gebruik maken van de woordenschat uit de leestekst. Laat hen eerst ideeën verzamelen en een
schrijfschema maken, alvorens te gaan schrijven.

17 Lee y contesta

16 Habla
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13 Adictos al nido

TB
Het leerdoel van deze les is de voor- en nadelen kunnen geven van bij je ouders wonen. 

De uitgangstekst gaat over een typisch hedendaags Spaans fenomeen, namelijk dat veel jongelui bij hun ouders
blijven wonen. Dat is niet omdat ze ‘met geen stok uit huis zijn te slaan’ maar omdat het zoveel voordelen heeft
thuis te blijven wonen. Dat ze thuis blijven wonen, hangt samen met allerlei factoren. Allereerst met opvattingen
in Spanje (en Spaans- Amerika!) over gezin en familie, waarvoor je als individu veel meer verantwoordelijkheid
voelt dan wij vaak doen. Daarnaast ook met studie- en werksituatie: jongelui wonen nog vaak bij hun ouders
omdat ze lang studeren en domweg geen geld hebben om zelfstandig te gaan wonen en omdat het lang kan
duren alvorens ze een vaste baan hebben. Dat komt onder andere omdat ze jarenlang aan het lijntje worden
gehouden met proefcontracten en tijdelijke aanstellingen en ook door het systeem van oposiciones
(vergelijkende landelijke examens voor openbare functies) zodat ze het risico niet durven nemen te
trouwen/alleen te gaan wonen. Ten slotte spelen ook bij nogal wat gezinnen strengere opvattingen over vóór het
huwelijk samenwonen een rol.

Qua grammatica gaan we allereerst in op de equivalenten in het Spaans van het onpersoonlijke ‘men’ en ‘je'.
We geven er in het eerste grammaticablokje twee voorbeelden van en stellen er vragen bij.
Het tweede onderwerp betreft belangrijke verschillen in gebruik tussen por en para. Geen gemakkelijk
onderwerp, maar we zetten enkele verschillen in het tweede blokje op een rij en vragen de cursisten om een
gebruiksregel te vormen.

We hebben dit keer geen ¿Cómo se dice?

De idea is een bij het onderwerp van deze les passend gezegde: een woordspelletje met casarse en casa.

OB

Advance Organizer: de tekst bevat vrij veel nieuwe woorden waarvan gelukkig een deel ‘transparant’ is. Om de
cursist te oefenen in het herkennen van woorden, vragen we eerst naar de betekenis van die woorden.
Sommige woorden zoals bijvoorbeeld inseguridad moet de cursist herkennen omdat hij/zij seguridad al kent; de
betekenis van andere woorden kan worden afgeleid omdat ze lijken op woorden uit andere talen, bijvoorbeeld:
explicar, opción, representante.

Extra suggestie:
Besteed aandacht aan het belang van het zelf leren herkennen van woorden, alvorens die op te zoeken. Wijs uw
cursisten erop gebruik te maken van wat ze al uit andere talen weten en gebruik daarvoor de voorbeelden uit
deze oefening. 

Vertalen naar het Nederlands van nuttige uitdrukkingen uit de uitgangstekst die de cursisten later nog nodig
zullen hebben. 

Een wat andere manier van vragen stellen die meteen wat structuur aanbrengt in de inhoud van de tekst.

We vragen naar woorden uit de tekst en geven woorden die ze al kennen.

Extra suggestie:
Ga, als u dat nog niet eerder hebt gedaan, in op woordvorming. Gebruik daarvoor paragraaf 112 van het
grammaticaoverzicht. 

4 Completa

3 Contesta

2 Traduce

1 Traduce
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Nog een oefening op de woordenschat, maar dan op combinaties van (1) werkwoorden, (2) voorzetsels en
(3)(vooral)zelfstandige naamwoorden die in de uitgangstekst voorkomen.

Een zoekoefening in de vorm van een kruiswoordraadsel op relevante werkwoorden uit de tekst, los (A) en in
zinsverband (B).

Nog een zoekoefening op de woordenschat m.b.t. ‘thuiswonen’ in de vorm van een sopa de letras.

Oefening op het eerste grammaticaal onderwerp: het gebruik van se en uno. Laat de cursisten eerst naar het
grammaticablokje over dit onderwerp kijken en de vragen beantwoorden. Laat hen dan pas de zinnen invullen.
Dat kan waarschijnlijk meteen klassikaal.

Oefening op het tweede grammaticaal onderwerp; het gebruik van por-para. Laat de cursisten eerst naar het
grammaticablokje over dit onderwerp kijken en de vragen beantwoorden. Laat hen dan pas de zinnen invullen.
Dat kan waarschijnlijk ook meteen klassikaal. 

Een luisteroefening met twee soorten controles van het begrip van het gesprek tussen Rosana en haar ouders:
(A) vragen en (B) goed/fout-beweringen. 

Een artikel uit de Argentijnse krant Clarín over de zogenoemde ‘sandwich-generatie’ ouders die voor hun
partner, kinderen en huis moeten zorgen, en ook nog de zorg dragen voor hun eigen ouders en voor wie die
(drie of vier-) dubbele last vaak te veel is.
De tekst is niet gemakkelijk en daarom stellen we enkele vragen in het Nederlands.

Extra suggestie:
U kunt de cursisten een aantal woorden en uitdrukkingen uit de tekst laten verzamelen die relevant zijn voor het
onderwerp van deze. 

Een heel eenvoudige schrijfoefening ter voorbereiding van de volgende spreekoefening (13). Laat de cursisten
twee aan twee werken. Ze zullen zelf heel wat voordelen en nadelen weten op te schrijven, maar als het nodig is
kunt u ze een handje helpen. Wij hebben overigens al een voorbeeld van elke categorie gegeven. 

Een vrije spreekoefening die door de vorige schrijfoefening is voorbereid.
De oefening is erop gericht argumenten en tegenargumenten te leren gebruiken in een gesprek. Daarbij geldt
vaak, zoals een ook in Spanje beroemde voetbaltrainer uit Nederland (Cruyff) het verwoordt: “Elk voordeel heb
z’n nadeel”, een uitspraak die een letterlijke vertaling lijkt van het Spaanse spreekwoord No hay mal que por
bien no venga. 

13 Habla

12 Escribe

11 Lee

10 Escucha

9 Completa

8 Completa

7 Busca

6 Busca

5 Combina y traduce
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Nog een leesoefening in combinatie met een discussie. Het is de weergave van een gesprek met de Spaanse
socioloog Enrique Gil Calvo en gaat over de oorzaken van de Adicción al nido van jongeren in Spanje. De eerste
drie vragen gaan in op de inhoud van de tekst, de daaropvolgende vragen gaan door op de situatie en oorzaken
in onze landen. Een mooie aanzet om er een open gesprek van te maken met uw cursisten. De cartoon sluit
overigens mooi aan bij deze tekst en het onderwerp van de les. 

Cartoon/ Extra suggestie bij deze les:
Probeer een kort gesprekje te voeren met de cursisten over de cartoon ‘Acceso primera vivienda’, bijv. aan de
hand van vragen als “Hoe is de situatie bij ons in Nederland/België?”; “Wat zijn de gevolgen voor met name
jongelui van de huizenprijzen?”

14 Lee y contesta
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14 Gladiador

TB
Deze les heeft als leerdoelen:
1 vertellen wat je gelezen of gezien hebt;
2 vertellen wat je hebt horen zeggen;
3 je mening geven over films/soaps.

De uitgangstekst is een gesprek tussen Irene en Pablo die met elkaar bevriend zijn en elkaar toevallig
tegenkomen. Het gesprek gaat over een film die Pablo heeft gezien, Gladiador.

Wat de grammatica betreft: de tekst geeft ons de gelegenheid om naast nieuwe woordenschat ook het gebruik
van de indirecte rede in te oefenen: we geven de omzetting van enkele voorbeeldzinnen in de directe rede naar
de indirecte rede en vragen de cursisten om hieruit een gebruiksregel af te leiden. Met behulp van paragraaf 88
van de overzichtsgrammatica kunt u deze omzetting verder uitleggen. We oefenen dit onderwerp verder in
oefeningen 6 en 7 van deze les.
Een tweede onderwerp dat we behandelen, gaat over werkwoorden met diftongering én klinkerwisseling, zoals
sentir. In een apart blok geven we de betreffende vormen van dit werkwoord. 

De ¿Cómo se dice? rubriek tenslotte zet belangrijke uitdrukkingen om over films te vertellen en er je mening
over te geven bij elkaar.

OB 

Luisteroefening: de in te vullen woorden zijn gekend.

Een korte oefening op belangrijke taalmiddelen uit de uitgangstekst.

Oefening op woordenschat: (A) synoniemen ofwel woorden met dezelfde betekenis en (B) antoniemen ofwel
woorden met een tegengestelde betekenis). In tweetallen. Dit is ook een goede manier om nieuwe
woordenschat te onthouden, links leggen tussen synoniemen en antoniemen.

Oefening op het gebruik van werkwoorden uit de uitgangstekst maar dan in wat andere context. 

Nog een oefening op werkwoorden, maar dan met diftongering, e>i wisseling en andere veranderingen in
schrijfwijze. Verwijs ook naar de betreffende paragraaf van de grammatica, paragraaf 67. 

Neem eerst de voorbeelden van omzetting van directe rede naar indirecte rede en de bijbehorende vraag in het
tekstboek door en laat de cursisten voor zichzelf gebruiksregels formuleren. De omzetting van directe naar
indirecte rede blijft overigens, zo is onze ervaring, niet gemakkelijk: daroom hebben we de oefening ook in twee
aparte stukken opgedeeld.

Nog een oefening op de directe rede/indirecte rede maar dan met toepassing op de gehele uitgangstekst.

7 Cambia 

6 Cambia

5 Completa

4 Completa

3 Relaciona

2 Traduce

1 Escucha y completa 



Een luisteroefening die uit drie delen bestaat. 
A: Vragen over wat Jesús vertelt;
B: Een inventarisatie van conectores. Maak samen met de cursisten een inventarisatie op het bord van deze

conectores. 
C: Nog een vertaaloefening die dieper ingaat op specifieke taalmiddelen uit deze luisteroefening en die de

cursisten later nodig hebben.

Extra suggestie:
De tekst is een mooi voorbeeld van Mexicaans Spaans, met zijn melodieuze intonatie. Schenk er aandacht aan!

Een invul- of cloze-oefening op belangrijke woordenschat. Probeer uw cursisten te laten werken met de eerder
geleerde hulpvragen om woorden uit de context af te leiden, zoals: “Wat voor soort woord moet het zijn?”, “Wat
kun je zeggen over de betekenis van de andere woorden in dat zinsdeel?” en “Welk woord past in de zin?”.

Rollenspel over een gesprek tussen twee vrienden/vriendinnen over hetzelfde thema als de uitgangstekst. Laat
de cursisten ook wisselen van rol en laat eventueel een of twee gesprekjes voor de hele groep uitvoeren. Laat
de andere cursisten luisteren naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback.

Leesoefening waarin acht beschrijvingen van de inhoud van films moeten worden gekoppeld aan de
bijbehorende titels. Let wel dat er 5 titels overblijven die geen beschrijving hebben. Kan individueel in de klas of
als huiswerk en daarna klassikaal eventueel nog even doornemen. Cursisten die sommige films niet kennen,
kunnen toch gebruik maken van de informatie in de beschrijvingen om een goede gok te doen want de
beschrijvingen bevatten voldoende informatie. Laat de cursisten ook aangeven welke informatie hen geholpen
heeft.

Spreekoefening. De cursisten werken twee aan twee en voorspellen op grond van de titel waar de film over zal
gaan. We doen een beroep doen op fantasie van de cursisten: ze hoeven niet de juiste inhoud van de film te
vertalen, maar ze kunnen fantaseren. Ze kunnen ook gebruik maken van de beschrijvingen van de vorige
oefening, maar het moet wel een spreekoefening blijven.

Een vrije spreekoefening over hoe cursisten hun vrije tijd besteden aan films, televisiekijken, enz. Laat de
cursisten elkaar vragen stellen zoals die in de instructie staan gegeven. De vragen zijn meer een aanleiding tot
een gesprek, dus druk de cursisten op het hart om door te vragen om op die manier zoveel mogelijk van elkaar
aan de weet te komen. 

Een vrije spreekoefening  die voortbouwt op de vorige oefening, maar nu gaat het expliciet over telenovelas.
Aan voorbeelden zal geen gebrek zijn. De uitdrukkingen in de ¿Cómo se dice? van het TB kunnen, voor zover
nog nodig, hulp bieden (neem ze eventueel eerst door met de cursisten). Laat hen elkaar vragen stellen zoals
die in de instructie staan gegeven en doorvragen naar argumenten: waarom wel /niet …

14 Opina

13 Habla

12 Adivina

11 Lee

10 Habla

9 Completa

8 Escucha 
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15 Antonio Banderas

TB
Het leerdoel van deze les is ‘over je leven vertellen’, iets dat de cursisten in gesprekken met Spaans sprekenden
zeker zullen doen. 

De uitgangstekst die in feite een beknopte biografie van Antonio Banderas is, geeft de nodige taalmiddelen om
dat leerdoel te bereiken.

De grammatica gaat over betrekkelijke voornaamwoorden. We geven een aantal voorbeelden en stellen een
vraag over het gebruik om de cursisten zo een aantal gebruiksregels over betrekkelijke voornaamwoorden te
laten vormen.

Om over je leven te kunnen vertellen, heb je ook taalmiddelen nodig om structuur in je ‘verhaal’ aan te brengen.
We geven die in het blokje Contar en komen er in de oefeningen op terug.

De idea is gemakkelijk te vertalen maar wel een doordenker die heel toepasselijk is op deze les (en op ons
zelf?).

OB

Advance Organizer op de woordenschat van deze les. In de eerste kolom staan woorden die ze al kennen
(voorkennis), zodat die in de tweede kolom (uit de tekst)weinig problemen zullen opleveren.

Tijdens het luisteren blijven de boeken dicht want we vragen met behulp van deze goed/fout-beweringen enkel
naar belangrijke feiten.

Uit ervaring weten we dat cursisten te weinig aandacht besteden aan de betekenis van voornaamwoorden in
een tekst. Die zijn belangrijk als verwijswoorden en helpen om een tekst beter te begrijpen. 

Een oefening op combinaties van werkwoorden met hun complement zoals die in de uitgangstekst voorkomen.

Woordenschat gerelateerd aan cine.

Extra suggestie: laat met deze woorden zinnen in het Spaans maken.

Een invuloefening op de betrekkelijke voornaamwoorden. Neem eerst de voorbeeldzinnen uit het TB door en
vraag de cursisten steeds aan te geven waarom ze kiezen voor dát voornaamwoord. Verwijs ook nog naar
paragraaf 54-58 van de overzichtsgrammatica.

Een vertaaloefening ter voorbereiding op de oefeningen verder in de les. De zinnen zullen heel herkenbaar zijn
voor de cursisten. Geschikt als huiswerk. Loop nog even de moeilijkheden met het gebruik van de verleden
tijden door. 

7 Traduce

6 Completa

5 Busca

4 Combina

3 Indica

2 ¿Verdad o mentira?

1 Traduce



Laat de cursisten steeds aangeven waarom ze dit werkwoord en deze vorm kiezen. De tekst biedt heel wat
nieuwe woordenschat die te maken heeft met de artiestenwereld. 

De twee vriendinnen weten heel wat over Antonio Banderas. Laat eerst luisteren en dan de inhoud samenvatten.
Stel, als de samenvatting wel heel kort is, nog wat vragen over de inhoud.

Extra suggestie:
Ga wat dieper in op de verschillen in uitspraak in de verschillende Spaanse regio’s, zoals bijvoorbeeld het
inslikken van de laatste letters in Andalusië.

Deze oefening zal hopelijk geen problemen opleveren na de voorbereiding door oefening 7 eerder in de les.
Geschikt als huiswerk en voor de portfolio.

Een eerste, nog geleide, spreekoefening op de eigen situatie van de cursisten, want ze moeten over hun eigen
leven vertellen. Ze stellen elkaar vragen en vertellen zo over hun leven. We geven nog wat steunwoorden in de
lista de apoyo. Verwijs ook naar het blokje Contar in het TB voor de benodigde conectores.

Deze oefening bouwt voort op de vorige, maar nu wordt de levensloop als doorlopend verhaal verteld zonder
steun van vragen. Laat even individueel voorbereiden en daarna werken in tweetallen. Tot slot kunt u nog enkele
voorbeelden van cursisten klassikaal laten horen en de anderen aantekeningen laten maken en nog eens
navertellen, maar dan uiteraard in de derde persoon.

A: We beginnen met een leesoefening waarbij de cursisten beschrijvingen van beroemde personen moeten
combineren met bijbehorende foto’s. Let er wel op dat er meer beschrijvingen zijn dan foto’s.

B: Een zoekoefening op Internet (u kunt ook een encyclopedie laten gebruiken, zowel in een boek als op
Internet, bijv. Wikipedia) ter voorbereiding van een korte spreekbeurt. Voor het zoeken op Internet: wij hebben
goede ervaringen met Google, maar ook de Spaanstalige versie van Altavista of andere ‘zoekmachines’ kan
natuurlijk ook. 

Kan als huiswerk en in de les de spreekbeurten laten geven.
Laat voor die spreekbeurt enkele cursisten aan bod komen, terwijl de anderen aantekeningen maken. Geef
samen met de cursisten nog feedback op inhoud en vorm.

Extra suggestie:
De cursisten gaan zelf op zoek naar andere beroemde personen uit Spanje /Spaans Amerika en vertellen ook
waarom die persoon daar zo bekend is.

Checklist en repaso Módulo 3
Met de checklist achter deze module kunnen de cursisten hun kennis van de taalmiddelen controleren. Bij deze
module hoort ook een repaso of herhalingsles die op de website www.noordhoff.nl/asies is te vinden.

13 Lee y cuenta

12 Habla

11 Habla

10 Escribe

9 Escucha

8 Completa
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Módulo 4 Opino que

16 Predomina el estrés

TB
In de vierde module leert de cursist haar of zijn mening te geven over allerlei zaken: niet alleen over werk, het
huishouden en de rolverdeling daarin, maar ook over problemen als de geluidsoverlast en de globalisering en
opwarming van de aarde.

De eerste les van deze module gaat over zoiets eigentijds als stress, een ziekte die onze moderne maatschappij
veel meer dan vroeger plaagt. We gaan ook in op mogelijke oplossingen. De leerdoelen zijn:
1 raad geven;
2 vertellen wat je kunt doen om stress te vermijden;
3 klagen over het vele werk. 

De uitgangstekst bevat drie korte gesprekjes van doctora Valle met achtereenvolgens een man die wordt
geleefd door zijn email, een studente die lijdt onder examendruk en een vrouw die grote moeilijkheden heeft om
werk en thuis met elkaar te combineren. Doctora Valle geeft steeds raad en de gesprekjes bevatten dan ook de
verschillende manieren om dit te doen die we hierboven hebben besproken. 

De grammatica van deze les betreft vorming en gebruik van de subjuntivo. We gaan eerst in op de vorming van
de presente de subjuntivo en geven in een schema de vorming weer van zowel regelmatige als onregelmatige
werkwoorden. Daarna zetten we twee soorten gebruik bij elkaar: eerst voorbeeldzinnen over ‘raad geven’ met
een bijbehorende vraag en daarna over het verbod met behulp van de ontkennende vorm van de subjuntivo.

De ¿Cómo se dice?-rubriek geeft een aantal idiomatische uitdrukkingen die met advies geven hebben te maken
en waarvan de cursisten in de oefeningen gebruik kunnen maken. 

We eindigen met een idea die troost geeft voor als het toch nog misloopt: problemen duren niet eeuwig.

OB

We gebruiken de uitgangstekst als luisteroefening en toetsen het begrip door een zestal beweringen. Laat de
cursisten eerst de beweringen lezen en laat dan de tekst horen. Controleer de antwoorden zo nodig nog door
de tekst nogmaals te laten beluisteren. 

We controleren of de cursisten de uitgangsdialogen goed hebben begrepen, maar we vragen ook naar de
betekenis van zinnen met woorden die gekend zijn van deel 1 maar misschien al vergeten zijn (parar, cita,
moverse …).

Oefening op de woordenschat om combinaties van woorden uit de uitgangstekst in te oefenen. Laat de
combinaties ook vertalen en wijs de cursisten er nog eens op hoe nuttig het is om woorden in context te leren. 

Nog een oefening op de woordenschat, maar dan om synoniemen van woorden uit de tekst te (leren) geven.
Leren omschrijven is een belangrijke strategie die we hier omgekeerd oefenen.

4 Busca

3 Combina

2 Traduce

1 Escucha y cuenta



Bouwt voort op de woorden uit de vorige oefening, maar nu in een context van zinnen. 

Een oefening in vier delen op de vorming van de presente de subjuntivo. Verwijs steeds naar de voorbeelden
van het bijbehorende schema in het tekstboek:
A: Eerst de vormen van het regelmatige werkwoord, inclusief diftongerende werkwoorden en werkwoorden met

klinkerwisseling.
B: Dan werkwoorden met spellingswijzigingen. We gaan uit van de presente de indicativo en dan zal de

presente de subjuntivo geen probleem meer opleveren. Laat ook een werkwoord volledig vervoegen en vertel
hen dat de onregelmatigheid behouden blijft in de zes vormen. 

C: Nu de eerste groep onregelmatige werkwoorden, steeds met beide wijzen, de indicativo en de subjuntivo.
Laat ook zien dat er verbanden zijn tussen de verschillende werkwoorden die het gemakkelijker maakt voor
de cursisten om de vormen te leren.

D: Ten slotte de tweede groep ‘écht’ onregelmatige werkwoorden die in de eerste persoon van de ind. presente
niet op een –o eindigen. We geven de vormen van de 1e persoon van de presente de subjuntivo en de
cursisten moeten de infinitivo en de presente de indicativo invullen.

We oefenen de eerder geleerde vormen, maar nu in zinnen om te leren hoe je ‘verbod’ moet aangeven. We
beginnen in A met de vormen van de imperativo ontkennend die feitelijk vormen van de presente de subjuntivo
zijn; verwijs naar het tekstboek. Daarna volgen in B zinnen met de presente de subjuntivo na inleiders van ‘raad
geven’. 
De foto bij oefening 7 laat zien dat ook de infinitivo vaak wordt gebruikt om een verbod aan te geven. Hoewel
bijvoorbeeld volgens de Grammatica van de Real Academia Española dit gebruik van de infinitivo niet correct is,
is de vorm vaak op verbodsborden te vinden.

Een matchingoefening op het gebruik van de subjuntivo na inleiders over ‘adviezen geven’ die veel
combinatiemogelijkheden geeft. Op de open puntjes kunnen de cursisten nog andere mogelijkheden invullen
dan die genoemd zijn. Maak de verschillende mogelijke constructies duidelijk: werkwoorden met een lijdende
voorwerpzin, ser met een adjectief en een onderwerpszin, werkwoorden in de gebiedende wijs (gebod of
verbod) gevolgd door een infinitief of een bijvoeglijk naamwoord.

Deze nog geleide oefening op het gebruik van de imperativo en de presente de subjuntivo bouwt verder op wat
geoefend werd in oefening 8.

Een luisteroefening, nog steeds met Dra. Valle die raad geeft aan Ramón die overwerkt is.
A: We toetsen eerst tekstbegrip door een viertal vragen.
B: Een oefening op de toepassing van hoe je adviezen in het Spaans geeft.
C: We halen nog wat nuttige woordenschat uit de tekst en vragen naar de betekenis ervan.

Een rollenspel tussen patiënt (A) en dokter (B). Veel van wat de cursisten hebben geleerd aan ‘adviezen’,
‘geboden’ en ‘verboden’ in de vorige oefeningen komt aan bod. Laat de cursisten ook wisselen van rol en laat
eventueel een of twee gesprekjes voor de hele groep uitvoeren. Laat de andere cursisten luisteren naar elkaars
fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback.

11 Habla

10 Escucha

9 Traduce

8 Haz frases

7 Cambia

6 Rellena

5 Rellena
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Deze oefening is de eerste van de vrije oefeningen. Eerst tutoyeren we, daarna gebruiken we de
beleefdheidsvorm. Daag de cursisten uit om ook andere adviezen te geven dan in de voorgaande oefeningen.

Een vrije schrijfoefening om ‘adviezen geven’ te oefenen. Laat ze de e-mail opstellen, afdrukken en de tekst
mee naar de les brengen. 

Extra suggestie:
Laat de cursisten, bijvoorbeeld in groepjes van twee, elkaar een e-mail sturen met steeds een afschrift naar u. U
kunt hen dan per e-mail feedback geven.

Bouwt voort op de luistertekst van oefening 10. In tweetallen. Het gaat erom de adviezen die daar werden
gegeven uit te breiden met andere. We geven een voorbeeld. Help zo nodig met andere voorbeelden, laat hen
vooral gebruik maken van de woordenschat waarover ze beschikken, en reik zo nodig nieuwe woordenschat
aan. En, ten slotte, kunt u nog een toepasselijk citaat van Reinhold Niebuhr geven om te laten zien dat je niet
alles kunt veranderen: 
“Señor, dame el coraje para cambiar las cosas que debo, 
serenidad para aceptar las que no puedo cambiar 
y sabiduría para reconocer la diferencia”

Extra suggestie: 
Laat de cursisten een korte spreekbeurt geven over stress en hoe eraan tegemoet te komen. Kan als huiswerk
worden voorbereid. Het loont de moeite om meer gegevens te vinden via Internet, bijvoorbeeld door in het
zoekprogramma Google ‘estrés’ in te typen. We noemen enkele geschikte ‘enlaces’ die wij vonden:
http://www.desestressarte.com/
http://www.saludparati.com/estres1.html
http://www.tusalud.com.mx/120701.htm

Een leesoefening in de vorm van een historieta over wat er allemaal mis kan gaan in het huishouden. Laat de
cursisten in het Nederlands samenvatten wat er op elk plaatje staat.

Extra suggestie:
Voer een kort gesprekje over dit onderwerp van de cursisten, bijvoorbeeld met behulp van vragen als: ¿Quién ha
experimentado otras tragedias domésticas? en ¿Y cómo las ha solucionado?.

15 Lee

14 Opina

13 Escribe

12 Habla
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17 Testimonios

TB
De leerdoelen van deze les zijn:
1 vertellen over je rol in het huishouden;
2 je mening geven over de rolverdeling in het huishouden;
3 huishoudelijke taken verdelen.

De uitgangstekst van deze les bevat vier persoonlijke getuigenissen van amos de casa. Deze getuigenissen
bieden de cursisten veel taalmiddelen die ze nodig hebben om de doelen van deze les te bereiken. 

Wat de grammatica betreft, beginnen we met een blokje over de vorming van de subjuntivo bij werkwoorden
met diftongering en klinkerwisseling! Met opzet vertrekken we van de twee gekende onregelmatigheden
(diftongering en klinkerwisseling, vergelijk de vorige les) zodat de cursisten kunnen zien hoe beide verenigd
worden in deze nieuwe groep werkwoorden. Wat het tweede blokje betreft: in de tekst komen voorbeelden van
de subjuntivo van beïnvloeding in zelfstandige bijzinnen voor die we eruit lichten om er twee vragen over te
stellen. De eerste vraag gaat in op waarom de werkwoorden in de bijzinnen in de subjuntivo moeten staan, de
tweede vraagt de cursisten om meer voorbeelden van werkwoorden te geven die beïnvloeding uitdrukken. 

In de ¿Cómo se dice?-rubriek staan een aantal taalmiddelen over huishoudelijk werk en de verdeling daarvan,
uitdrukkingen die de cursisten kunnen gebruiken bij de vrije spreekoefeningen.

Als extra woordenschat geven we in Las tareas domésticas de equivalenten in het Spaans van huishoudelijke
taken.

De idea is een wijsheid waar ieder zijn voordeel mee kan doen en die fouten maken in een positief perspectief
plaatst. Het is weer een variant op het Nederlandse “Van je fouten kun je leren”.

OB

Verdad-falso-beweringen op de uitgangstekst. Vraag behalve de antwoorden om aan te geven wat er precies in
de tekst wordt gezegd.

We vragen een aantal constructies uit de uitgangstekst te vertalen die problemen kunnen geven bij de cursisten.

Het is voor de cursisten belangrijk dat ze leren hoe woorden worden afgeleid. Dit helpt hen bij het lezen en
luisteren.

Een samenwerkingsoefening om woorden te leren combineren met hun definities uit de tekst. Let op dat er
meer woorden zijn dan bijbehorende definities.

Een oefening in leren omschrijven van woorden die heel eenvoudig zijn, maar wellicht nog niet zo gemakkelijk te
omschrijven.

Een raadspelletje als woordenschatoefening waarbij een cursist een bepaalde huishoudelijke taak moet

6 Adivina

5 Explica

4 Combina

3 Rellena

2 Traduce

1 Escucha
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uitbeelden en de anderen moeten raden. Degene die goed raadt mag zelf een nieuwe taak uitbeelden
enzovoorts. We denken dat minstens 8 activiteiten haalbaar zijn, maar daag de cursisten uit meer activiteiten uit
te beelden en te raden. 

Een oefening op de vormen dan de presente de subjuntivo maar dan van de diftongerende werkwoorden en de
werkwoorden met e/i en o/u wisseling. Uit de vormen die al gegeven zijn, kunnen de cursisten conclusies
trekken voor de andere vormen.

Een oefening om te leren op twee manieren bevelen te geven: eerst met de imperativo en dan met de subjuntivo
na uitdrukkingen als ‘Es mejor/necesario/… que…’.
De onregelmatige vormen van de gebiedende wijs zijn al eerder aangeboden, dus dat is herhaling. We geven
enkele nieuwe werkwoorden/uitdrukkingen die worden gevolgd door de subjuntivo: hacer falta (nodig zijn), pedir,
mandar en exigir.

En nu een oefening op het afwisselend gebruik van de subjuntivo en indicativo. Laat cursisten steeds
verantwoorden waarom ze voor de ene dan wel andere wijs kiezen. 

In tweetallen. Deze oefening is nog vrij geleid:
A: We gebruiken Las tareas domésticas uit het tekstboek om te leren bevelen te geven met betrekking tot het

huishouden. De ene gebruikt een imperativo de ander herhaalt met een vorm van de presente de subjuntivo.
B: Hetzelfde als A maar dan gericht tot meer personen.

Een rollenspel tussen een stel dat het maar niet eens kan worden over een betere verdeling van de
huishoudelijke taken. B wil klaarblijkelijk onder de taken uitkomen en verzint smoesjes, maar A laat niet met zich
spotten. Laat de cursisten ook wisselen van rol en laat eventueel een of twee gesprekjes voor de hele groep
uitvoeren. Laat de andere cursisten luisteren naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u
feedback.

Een vrije spreekoefening over de eigen situatie van de cursisten: wat voor huishoudelijke taken voeren zij
dagelijks uit. Een voorbeeld is gegeven.

Helemaal in de lijn van de uitgangstekst en de vorige oefeningen vertelt Carmen over hoe de situatie in México
is. Laat eerst de vragen lezen en dan de tekst beluisteren. 

Deze oefening bouwt voort op de luistertekst in de vorige oefening. De bedoeling is dat er een zich een gesprek
ontspint dat dieper ingaat op wat er nu precies verschillend is en wat niet. Bijvoorbeeld: is het beeld dat van
México wordt geschetst nu echt zo verschillend van dat bij ons?   

Extra suggestie:
U kunt de cursisten informatie laten zoeken en hen deze mondeling laten presenteren, dan wel een korte tekst
laten schrijven over de verdeling van huishoudelijke taken in Mexico. We geven enkele websites met daarop
gegevens hierover 

14 Compara

13 Escucha

12 Cuenta

11 Habla

10 Habla

9 Completa

8 Da órdenes

7 Completa
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http://www.portaldigital.com.mx/notacompleta.php?%20var=9799
http://www.inmujer.df.gob.mx/inmujeres/numeralia/familia/estadisticas_fam.html

De vorige twee websites geven geen bemoedigend beeld, maar uit de volgende website met een artikel hierover
uit La gaceta blijkt ook verbetering, met name bij de jongeren:

http://www.inmujeres.gob.mx/crpcs/boletines/2008/20080721.pdf

Een schrijfoefening die geen problemen mag opleveren, omdat hij is voorbereid door de vorige oefeningen. We
geven nog een aantal taalmiddelen over ‘geboden’ in het Spaans. Vraag de cursisten wat meer informatie te
geven in hun ‘tien geboden’ over wie iets moet doen, hoe vaak en in welke omstandigheden: bijvoorbeeld:
todos, siempre, todos los días, enzovoort. Geef zo nodig nog een extra voorbeeld.

De leestekst zal niet moeilijk te begrijpen zijn. We stellen van 1 t/m 5 gerichte vragen over de tekst; de vragen 6
en 7 dienen om een open gesprek op gang te brengen over dit onderwerp. 

Extra suggestie:
Breid deze vragen uit met andere over hoe het privé bij de cursisten thuis is geregeld en wat ze daarvan vinden.

Cartoon
Deze cartoon sluit mooi aan bij het onderwerp van de les. Vraag uw cursisten erop te reageren. 

16 Lee y comenta

15 Escribe
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18 ¡Nos quedamos sordos!

TB
De leerdoelen van deze les zijn de volgende:
1 aanvaarden en afwijzen;
2 klagen over geluidsoverlast;
3 je ongenoegen uitdrukken over sociale problemen.

Deze les gaat over geluidsoverlast. Immers, hoeveel u ook van Spanje houdt, één ding moet u steeds wel in het
verkeerde keelgat schieten, zoals het ons en velen met ons ook doet: de herrie die Spanjaarden maken. De titel
van les 14 laat aan duidelijkheid dan ook niets te wensen over: ¡Nos quedamos sordos! Maar, zullen de
Spanjaarden zeggen: dat hoort bij ons uitbundige leven. Bovendien zijn er in deze ook grote verschillen tussen
de regio’s met waarschijnlijk als absolute uitschieter de grote steden in Andalucía en dan vooral gedurende de
jaarlijkse feria of een van de vele andere feesten die er worden gevierd. Je kunt het ook van de andere kant
bekijken: wij weten niet te leven. Of, zoals een Andalusische collega van ons zegt: ¡Esos nórdicos no saben vivir!
Wie overigens meer over feesten en de vele andere aspecten van Spanje te weten wil komen, leze het
schitterende boek van Steven Adolf Spanje achter de schermen waarvan de inhoud is opgehangen aan de
feesten in de verschillende regio’s en dat start met het oorverdovend lawaai van de trommels in Calanda, de
geboorteplaats van Luis Buñuel. 
In de uitgangstekst van deze les bieden we twee gesprekken over geluidsoverlast aan. De eerste speelt zich af
in een Spaans restaurant met de bekende tv op volle geluidssterkte aan en de tweede in een woning aan een
straat en obras (‘werk in uitvoering’) zoals zo vaak het geval is, ook in Spanje. De dialogen bieden vele
uitdrukkingen aan die te maken hebben met de doelen van deze les. 

Qua grammatica gaan we, zoals te verwachten was, door op de subjuntivo maar nu in gevoelsreacties. We
geven in het grammaticablok een drietal voorbeelden waar we vragen over stellen om zo de gebruiksregels te
laten afleiden. Het tweede grammaticale onderwerp betreft het onregelmatige werkwoord oír en dan vooral de
vormen van de pret. indefinido en de gerundio die we in een apart blok weergeven.

De ¿Cómo se dice?-rubriek geeft een aantal uitdrukkingen die met de leerdoelen van de les te maken hebben
en die in de oefeningen terug komen.

De idea is een woordspeling op doofheid, maar dan in de figuurlijke zin van het woord. De vertaling van dit
gezegde zal wel geen problemen opleveren. In Van Dale staat als equivalent: “Wie niet hoort naar goede raad,
beklaagt het te laat.”

OB

De twee conversaties bevatten tamelijk veel nieuwe woordenschat. De opdracht is erop gericht de cursisten de
inhoud van de twee gesprekken te laten samenvatten.

Aandacht voor een aantal constructies uit de uitgangstekst die we vragen te vertalen.

Een oefening op de combinaties met werkwoorden en hun complementen. Kan individueel, maar u kunt de
cursisten er ook in tweetallen aan laten werken. 

Laat de cursisten in tweetallen aan deze sopa de letras werken. Kan ook als huiswerk. U kunt tevens de
vertaling van de 14 woorden vragen.

4 Busca

3 Combina

2 Traduce

1 Contesta



Oefening op de zinsconstructie van belangrijke zinnen uit de tekst en uit de ¿Cómo se dice?-rubriek van het
tekstboek.

Een nog geleide oefening op het gebruik van de subjuntivo dan wel de indicativo. Behandel eerst het
grammaticablokje over de subjuntivo na gevoelreacties. Deze oefening bereidt voor op de vrije oefeningen
verder in deze les. 

Een aantal beweringen over geluidsoverlast om te leren afwijzend te reageren en je ongenoegen te uiten. De
inleiders drukken gevoelsreacties uit en vragen om het gebruik van de subjuntivo in het tweede deel van de zin.

Dit is de eerste, nog geleide oefening die de transfer maakt naar de eigen situatie van de cursisten en uitbreidt
naar andere ‘ergernissen’. We hebben een aantal inleiders en vervolgzinnen gegeven, waaruit gekozen kan
worden. Vraag de cursisten deze ook aan te vullen met eigen voorbeelden van wat hen ergert.

Luisteroefening over twee vrouwen van middelbare leeftijd, Antonia en Encarni uit Almería, die klagen over de
geluidsoverlast in hun straat. 
A: We beginnen in A met globaal tekstbegrip aan de hand van verdad/mentira-beweringen. 
B: Daarna volgen meer ‘wie, wat, waar en hoe’-tekstbegripvragen.
C: Ten slotte vragen we nog specifieke woordenschat uit de luistertekst te vertalen die de cursisten later ook in

de spreekoefeningen kunnen gebruiken. 

Het rollenspel gaat over een gesprek in het restaurant tussen twee vriendinnen. Deze keer is de rol van B al in
het Spaans gegeven. Laat de cursisten ook wisselen van rol en laat eventueel een of twee gesprekjes voor de
hele groep uitvoeren. Laat de andere cursisten luisteren naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas
daarna geeft u feedback.

Deze vrije oefening is qua taalmiddelen voorbereid door oefening 8, maar we breiden de situaties uit. De docent
heeft de keuze tussen vier verschillende vrije oefeningen (11-14).

Deze schrijfoefening dient om te leren hoe je over sociale problemen je ongenoegen kunt uiten. We geven een
voorbeeld, maar de cursisten zullen er zeker meer weten, al dan niet gebonden aan de actualiteit. Zorg voor
enkele zakwoordenboeken in de klas zodat de cursisten onbekende woorden kunnen opzoeken. (Het leerdoel is
immers “zijn ongenoegen uitdrukken” en niet nieuwe woordenschat leren). Loop rond van groepje tot groepje
om te helpen. Laat klassikaal de cursisten hun voorbeelden van disgustos horen. 

In tweetallen. Verwijs eerst naar de ¿Cómo se dice?-rubriek in het tekstboek  De een is ten einde raad vanwege
de herrie in de straat en de hoge bloeddruk die zij/hij heeft. De ander probeert adviezen te geven om de situatie
te verlichten: we geven daar wat voorbeelden van, maar de cursisten zullen vast andere adviezen kunnen geven. 

13 Aconseja

12 Escribe

11 Habla

10 Habla

9 Escucha

8 Haz frases

7 Sustituye

6 Sustituye

5 Haz frases
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Een spreekbeurt van drie minuten (de voorbereiding kan als huiswerk worden opgegeven) over een thema naar
keuze uit de onderwerpen die gegeven zijn. Maak gebruik van de uitdrukkingen die bij deze oefening staan
gegeven en van andere uit deze les, met name ook de ¿Cómo se dice? rubriek.
Vraag de cursisten aan degene die de spreekbeurt geeft, ook enkele vragen te stellen. Geef feedback op inhoud
en vorm van de spreekbeurt.

Een artikel uit El País over geluidsoverlast dat laat zien dat ook  veel Spanjaarden zelf hier last van hebben. De
eerste drie vragen gaan over de tekst zelf, de vragen 4 t/m 6 over de eigen situatie van de cursisten en hun
mening daarover. Maak er een open gesprek van tussen u en de cursisten, waarbij u vragen doorspeelt en
doorvraagt op de antwoorden die de cursisten geven.

Cartoon
El Altet en Torellanos zijn plaatsen dichtbij het vliegveld van Alicante, toegangspoort tot de Costa Blanca. Help
de cursisten zo nodig door te vragen wat ‘insonorizados’ zou kunnen betekenen, zodat ze kunnen afleiden wat
er beloofd is door de autoriteiten.

15 Lee y contesta

14 Elige
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19 La globalización

TB
De leerdoelen van deze les zijn:
1 vertellen over typische gewoonten en feesten;
2 je mening geven over milieu, derde wereld, enzovoort.

De uitgangstekst gaat over de globalisatie: een interview van Felipe met Nicolás over wat er veranderd is in
Chile en over de invloeden van buitenaf. De tekst levert veel taalmiddelen aan voor de cursisten om meningen te
leren geven en argumenten daarvoor aan te dragen.

De grammatica bouwt voort op het gebruik van de subjuntivo en wel na ontkenningen en na voegwoorden van
doel. We stellen deze keer geen vragen maar volstaan met enkele korte regels die de cursisten kunnen leren en
gebruiken bij spreken en schrijven.

De ¿Cómo se dice?-rubriek bevat heel wat uitdrukkingen die te maken hebben met de leerdoelen van de les,
vooral met zijn of haar mening geven, waarvoor bijvoorbeeld ook no creo que nodig is dat gevolgd wordt door
de subjuntivo.

De idea is een gezegde met mooie klankrijm. De vertaling van dit gezegde zal wel geen problemen opleveren.
De variant in het Nederlands zoekt het meer in vruchten (‘appels met peren vergelijken’). Vraag overigens de
cursisten naar dit equivalent in het Nederlands.

OB

We stellen gesloten vragen om begrip van de tekst te toetsen. U kunt de vragen van te voren laten lezen, zodat
de cursisten gericht luisteren. Laat de tekst zo nodig nogmaals horen om de antwoorden te controleren.

Een vertaaloefening op specifieke uitdrukkingen en moeilijke constructies in de uitgangstekst.

Een woordenschatoefening in de vorm van een kruiswoordraadsel. Het zijn werkwoorden die in de uitgangstekst
voorkomen en die de cursisten verder bij de spreekoefeningen nodig hebben. 

Weer een oefening op leren omschrijven, een belangrijke strategie in een vreemde taal, aangezien je lang niet
alle woorden kunt kennen. Dit stimuleert de studenten ook om in het Spaans te denken.

Woorden uit de tekst maar nu in een ander zinsverband.

Een geleide oefening op mening geven en met name ook op de subjuntivo na een ontkennende inleider. Verwijs
eerst naar de voorbeelden van dit grammaticale onderwerp in het tekstboek. 

Een geleide oefening op het tweede grammaticale onderwerp van deze les: de subjuntivo na voegwoorden van
doel. De twee zinnen moeten met behulp van een passend voegwoord worden gecombineerd. Soms zijn er
meer oplossingen. 

7 Relaciona

6 Cambia

5 Completa

4 Combina

3 Rellena

2 Traduce

1 Contesta
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Een oefening op de uitdrukkingen uit de ¿Cómo se dice?-rubriek die nodig zijn voor de oefeningen in deze les.

Een gecombineerde vertaaloefening op het uitdrukken van meningen waarin de indicativo en de subjuntivo
worden afgewisseld.

Rollenspel tussen twee vrienden/vriendinnen die al op jaren zijn en met spijt terugblikken op de veranderingen
als gevolg van de globalisering. 
Laat de cursisten ook wisselen van rol en laat eventueel een of twee
gesprekjes voor de hele groep uitvoeren. Laat de andere cursisten luisteren
naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u
feedback.

N.B.
Juiste verwijzing in het oefenboek pagina 208 en 223: Lección 19, ej. 10.

Een luisteroefening over een gesprekje tussen Pablo en Santos over indianenstammen in het oerwoud van
Brazilië, gecombineerd met een spreekoefening.
A: Deze opdracht vraagt naar de betekenis van de laatste bewering van Santos. Daarvoor moeten ze de tekst

wel begrepen hebben.
B: We vragen nog naar de betekenis van een aantal uitdrukkingen uit de tekst. 

In tweetallen. Een spreekoefening helemaal gericht op de eigen situatie van de cursisten. We geven in het
vocabulario-blokje een aantal woorden die de cursisten nodig kunnen hebben en waarvan er enkele in de twee
voorbeelden voorkomen die van onze Spaanse medeauteur Ana Escofet zijn. De opdracht valt in twee delen
uiteen:
1 De eerste opdracht is er vooral op gericht de cursisten herinneringen aan vroegere feesten in hun dorp/stad

te laten ophalen. Ejemplo 1 is een voorbeeld daarvan.
2 De tweede opdracht vraagt om meer denkwerk en zou heel goed kunnen uitmonden in een groepsgesprek

met de twee vragen als uitgangspunt. Help de cursisten op weg met ejemplo 2 en vraag door.

Een vervolg op de vorige oefening. In tweetallen. Het gaat nog steeds over feesten of evenementen, maar dan
uit je jeugd. Indien nodig, wijs de cursisten op mogelijkheden als bijvoorbeeld: kermis, koninginnendag,
sportdagen, katholieke processies en bedevaarten.

Met deze leestekst geven we het onderwerp meer politieke dimensies. De tekst is ook een voorbereiding op de
volgende spreekoefening waarin om een mening over dit soort onderwerpen wordt gevraagd. De vragen in de
subtitels zijn identiek aan de vragen die wij stellen aan het einde van de tekst. Laat die vragen vooraf doorlezen
en de antwoorden in het Nederlands geven. 

In tweetallen. De vragen dienen als uitgangspunt. Maak er meteen een groepsgesprek van en laat cursisten
achtereenvolgens als startpunt voor elk onderwerp een antwoord geven op de vraag. Vraag om uitleg,
toelichting en om commentaar van de andere cursisten, zodat elk onderwerp kan worden uitgediept.

15 Opina

14 Lee y resume

13 Explica

12 Explica

11 Escucha

10 Habla

9 Traduce

8 ¿Cómo se dice?
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Extra suggestie:
Door het voorgaande groepsgesprek zijn de onderwerpen voorbereid. Laat de cursisten een kort essay
(bijvoorbeeld een half A-4) in het Spaans schrijven over een van deze onderwerpen, waarvoor ze ook informatie
op internet kunnen zoeken. Het essay moet in ieder geval informatie bevatten over het onderwerp, een eigen
mening weergeven die onderbouwd is met enkele argumenten en afgesloten worden door een conclusie. 
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20 El calentamiento

TB
De leerdoelen van deze les zijn:
1 een betoog samenvatten;
2 argumenten opnemen in een logische volgorde;
3 je mening verwoorden en verdedigen met behulp van argumenten.

De uitgangstekst over opwarming van de aarde is een bewerking van Iberia Universal, de krant die je gratis krijgt
als je vliegt met Iberia. Deze krant is ook te raadplegen op Internet: http://www.iberia-universal.com/pdf en waar
je ook nog oude edities kunt inzien. De tekst biedt veel informatie over el calentamiento en is een uitstekend
uitgangspunt voor de spreek- en schrijfoefeningen over dit onderwerp. Het begrijpen van de tekst kan wat
problemen, maar er zitten wel veel transparante woorden in waarvan de cursisten de betekenis kunnen
achterhalen.

De grammatica bouwt verder voort op het gebruik van de subjuntivo en wel in zelfstandige bijzinnen en in
hoofdzinnen na woorden als quizás en ojalá. We stellen wederom geen vragen maar volstaan met enkele korte
regels die de cursisten kunnen leren en gebruiken bij het spreken en schrijven.        

De ¿Cómo se dice?-rubriek bevat heel wat uitdrukkingen die te maken hebben met de leerdoelen van de les,
vooral met mening geven.

De idea is een doordenker die goed aansluit bij het onderwerp van de les. De vertaling zal weinig problemen
opleveren. 

OB

De tekst lijkt niet zo gemakkelijk te begrijpen, maar er zitten wel veel transparante woorden in waarvan de
cursisten de betekenis kunnen achterhalen. Daarom beginnen we met de vertaling van een aantal van die
woorden te vragen.  

We toetsen deze keer tekstbegrip door zinnen aan te laten vullen met belangrijke inhoudselementen uit de tekst.
Laat de cursisten vooraf de zinnen lezen, dan kunnen ze gerichter luisteren. 

Een oefening op de combinaties met werkwoorden en hun complementen die de cursisten verder nodig zullen
hebben in de spreek- en schrijfoefeningen.

Een oefening op het leren afleiden van zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden, belangrijk,
omdat je zo als je een bepaald woord leert, ook de daarvan afgeleide woorden meteen kunt meenemen.

We oefenen op de twee soorten gebruik van de subjuntivo. Laat de cursisten eerst de beide grammaticablokken
in het tekstboek bekijken. 

Een oefening op omschrijven van wat moeilijkere uitdrukkingen in de uitgangstekst. Wijs de cursisten erop dat
ze moeten proberen dit met zo eenvoudig mogelijke woorden te zeggen.

6 Explica

5 Completa

4 Busca

3 Combina y traduce

2 Escucha y completa

1 Traduce



Een oefening op de uitdrukkingen uit de ¿Cómo se dice?-rubriek die nodig zijn voor de volgende spreek- en
schrijfoefeningen. 

Een geleide oefening op de grammatica van deze les die dient om meningen te leren geven en daarbij de juiste
wijs te gebruiken. We geven een voorbeeld van een inleider waar een subjuntivo op volgt. U kunt er ook nog
een geven met de indicativo.

Rollenspel tussen een expertonderzoeker naar de opwarming van de aarde en een journalist van El Periódico
over een onlangs gepubliceerd onderzoek. Als de cursisten oefeningen 7 en 8 hebben gemaakt, is dit rollenspel
goed voorbereid. De journalist stelt, uiteraard, de vragen en de ander antwoordt.
Laat de cursisten ook wisselen van rol en laat eventueel een of twee gesprekjes voor de hele groep uitvoeren.
Laat de andere cursisten luisteren naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback.

De luisteroefening gaat door op het onderwerp van deze les in een gesprekje tussen Sabine (Duitse), Ángel
(Spanjaard) en Jean Paul (Belg)over de gevolgen van de klimaatopwarming. We hebben een tiental vragen om
het tekstbegrip te toetsen. Laat die eerst lezen alvorens naar de tekst te luisteren.

Een vrije spreekoefening waarvoor ook materiaal is geleverd door de voorgaande luistertekst. In tweetallen.

Extra suggestie:
Maak, nadat de oefening in tweetallen is gedaan, er een klassengesprek van, waarbij U als gespreksleider
fungeert en de cursisten hun meningen en voorstellen met hun argumenten kunnen geven.

We hebben een vijftal ‘blogs’ verzameld over El calentamiento global. De tekstjes zijn heel informeel en vaak
met fouten. 
A: We vragen om een korte reactie op elk tekstje, in feite een nieuwe ‘blog’.
B: Een oefening op corrección: we vragen drie ‘blogs‘ te corrigeren.

Een behoorlijk lange, meer technische, tekst zoals die zo vaak over dit onderwerp te vinden zijn. We vragen
geen details en zijn al tevreden als de cursisten de grote lijnen van de tekst begrijpen. Daarom volstaan we met
een samenvatting in het Nederlands waarvoor de vragen in de subtitels als uitgangspunt kunnen dienen. 

Deze schrijfoefening die in het portfolio kan worden opgenomen, sluit aan op de leestekst. De cursisten hebben
inmiddels voldoende ‘stof’ om over te schrijven. Wijs hen er op dat ze een goede indeling van hun tekst moeten
maken (inleiding, middenstuk en conclusies) en argumenten voor hun mening(en).

In groepjes van drie discussiëren de cursisten vanuit hun verschillende perspectieven over el calentamiento de
la tierra. Laat elk van de ‘rollen’ of perspectieven even voorbereiden (we stellen daartoe nog twee hulpvragen)
en daarna de discussie starten. 
Laat voorbeelden van enkele discussies nog klassikaal horen, waarbij u en de andere groepjes feedback kunnen
geven op inhoud en vorm.

15 Habla

14 Escribe

13 Lee y resume

12 Lee y reacciona

11 Habla

10 Escucha

9 Habla

8 Relaciona

7 ¿Cómo se dice?
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Extra suggestie:
Deel de klas in drie groepen op en laat elk van de groepen hun standpunten voorbereiden. Voer daarna een
klassengesprek waarbij u als gespreksleider optreedt, doorvraagt om verduidelijking van mening en argumenten
en probeert met een conclusie af te sluiten. 

Cartoon
De cartoon laat op een mooie manier zien dat de opwarming van de aarde onverlet laat dat het ook nog heel
koud kan zijn.

Checklist en repaso Módulo 4
Met de checklist achter deze module kunnen de cursisten hun kennis van de taalmiddelen controleren. Bij deze
module hoort ook een repaso of herhalingsles die te vinden is op de website www.noordhoff.nl/asies.
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Módulo 5 Por si acaso

21 ¡Vaya cotilleo!

TB
De vijfde module gaat over allerlei aspecten van de eigen leefwereld en die van anderen. De cursisten leren
voorwaarden stellen, grenzen aangeven, hun mening geven (maar ook roddelen…) en suggesties te doen over
allerlei zaken: over hun (ideale) partner, over immigratie, emigratie en inburgering en over het verkeer.

De eerste les van deze module gaat in op wat ons beweegt in het leven, over wat we nodig hebben om gelukkig
te zijn en over onze ideale partner. De leerdoelen zijn:
1 tevredenheid uiten;
2 jezelf beschrijven;
3 beschrijven hoe je ideale partner is. 

De uitgangstekst gaat in op persoonlijke gevoelens in een gesprekje tussen drie vriendinnen dat veel weg heeft
van roddelen over de partners maar hen ook de gelegenheid biedt het hart te luchten. Alle drie de vriendinnen
hebben zo hun eigen ideeën daarover. De tekst biedt veel uitdrukkingen om de leerdoelen van deze les in te
oefenen. 

De grammatica van deze les betreft het tweede geval van het gebruik van de subjuntivo in hoofdzinnen en wel
in aansporingen. Daarnaast komt ook de subjuntivo na voegwoorden van toegeving aan bod. We geven in beide
gevallen twee voorbeelden en stellen er dan vragen over, zodat de cursisten gebruiksregels kunnen afleiden
waar ze mee aan de slag kunnen. Verwijs voor beide onderwerpen naar de overzichtsgrammatica, paragraaf 84
en 83. 

De ¿Cómo se dice?-rubriek bevat een aantal uitdrukkingen om (on)tevredenheid aan te geven (zie leerdoel 1) en
waarvan de cursisten in de oefeningen gebruik kunnen maken. We geven ook nog extra woordenschat om het
karakter van iemand te beschrijven (leerdoel 2).

We eindigen met een idea van de grote Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges die heel toepasselijk is op deze
les en een tegenhanger vormt tegen al te nadrukkelijk nastreven van geluk.

Extra suggestie:
Laat de cursisten op internet zoeken naar gegevens van Jorge Luis Borges (leven, werk, enzovoort) en een korte
samenvatting van deze gegevens maken. 

OB

We toetsen het tekstbegrip door een vijftal beweringen over de uitgangstekst. Laat de cursisten die lezen
voordat ze luisteren naar de tekst.

De eerste van vier oefeningen op de woordenschat. De cursisten moeten eerst  idiomatische uitdrukkingen uit
de tekst ¡Vaya cotilleo! vertalen.

Een tweede oefening op de woordenschat van de tekst. Let op: er zitten ook nieuwe woorden in.

3 Rellena

2 Traduce

1 Escucha



Nog een oefening op de woordenschat, maar dan op combinaties van werkwoorden met hun complement te
oefenen.

In tweetallen. Oefening op woorden uit de tekst die we opvragen door omschrijvingen te geven. 

Nog een oefening met synoniemen maar dan met gebruik in zinnen. Laat deze oefening schriftelijk voorbereiden.

Oefening op de (vormen van de) subjuntivo in hoofdzinnen en na voegwoorden als aunque. Laat eerst de
voorbeelden uit beide grammaticablokken doorlezen en de gebruiksregels afleiden. U kunt de gebruiksregels
van de subjuntivo herhalen door bij elke zin te vragen waarom er een subjuntivo gebruikt moet worden.

In deze nog zeer geleide oefening moeten de cursisten zelf zinnen maken over hun partner, vriend, familieleden,
docent met inleiders die de subjuntivo vereisen. Laat eerst het idioomblokje El carácter doorlezen.

Extra suggestie:
Vraag hen minstens één voorbeeld meer te geven, van een andere persoon (medecursist) en met andere
karaktertrekken (bijvoorbeeld vriendelijk, ijverig, lui,…),

Deze vertaaloefening is niet eenvoudig. Er komt veel woordenschat uit de tekst terug en er staan allerlei
gevallen van de subjuntivo in. Vraag de cursisten steeds naar waarom de subjuntivo moet worden ingevuld.
Deze oefening kunnen ze ook houden als herhalingsoefening of kan als huiswerk worden opgegeven.

We vragen de uitdrukkingen uit de ¿Cómo se dice?-rubriek terug. Belangrijk voor de vrije oefeningen die hierna
volgen. 

In tweetallen. Een rollenspel tussen twee vrienden of vriendinnen over wat ze leuk vinden aan hun partners.
Allerlei taalmiddelen uit de uitgangstekst komen terug. 
Laat de cursisten ook wisselen van rol en laat eventueel een of twee gesprekjes voor de hele groep uitvoeren.
Laat de andere cursisten luisteren naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback.

In tweetallen. Deze oefening is de eerste van de vrije oefeningen en gaat over wat je het leukste/minst leuke
vindt van je partner/vriend(in). We geven nog wat steun door de inleiders te geven. Vestig nog even de aandacht
op de zinsconstructie: het is geen zelfstandige bijzin na werkwoorden die een gevoel uitdrukken! Dus ook geen
subjuntivo in de bijzin.

Een interview met drie Spaanstalige docenten Spaans in de V.S. over hun eigen positieve en negatieve kanten
die de cursisten in een schema moeten invullen.

13 Escucha

12 Habla

11 Habla

10 ¿Cómo se dice?

9 Traduce

8 Relaciona

7 Cambia

6 Cambia

5 Busca

4 Combina
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Extra suggestie: 
Wijs de cursisten op de accenten die duiden op de verschillende herkomst en ga wat dieper in op het Spaans
van Amerika. U kunt daarvoor putten uit de paragrafen hierover van de overzichtsgrammatica, paragrafen 113-
116. Aan te bevelen is ook een geweldig en humoristisch essay van  Angel Rosenblatt hierover: ‘El castellano de
España y el castellano de América. Unidad y diferenciación’. Het is te vinden in o.a. Sentido mágico de la
palabra y otros estudios. Ed. Universidad Central de Venezuela, 1977.

In tweetallen. Bouwt voort op de luistertekst van oefening 13. Het is een vrije oefening over de cursisten zelf, die
na de voorbereiding door de vorige oefeningen waarschijnlijk geen problemen meer zal opleveren. 

Een leesoefening/-matchingoefening  waarin de cursisten op zoek gaan naar degene die zij het leukste vinden
en waarom. Er staat heel veel zinvolle woordenschat in die ook in de volgende schrijfoefening kan worden
gebruikt.

Deze oefening is voorbereid door oefening 14. U kunt voor ‘relatiemakelaar’ spelen en de cursisten hun
gegevens en profiel naar u laten mailen of op een los blaadje bij u laten inleveren. U geeft hen feedback op
vorm (Spaans) en op de inhoud (hun kansen op een partner...).

Extra suggesties:
1 Meer informatie over dit thema en over hun ‘ideale partner’, is te vinden op de volgende website:

http://www.suparejaideal.com
2 (voor de durvers) Neem contact op met het Agencia matrimonial van de website uit 1 om via internet uw

ideale partner in Spanje te vinden. Het kan werken: deze auteur kent al twee mensen die via internet hun
geluk hebben gevonden ….

16 Cuenta

15 Elige y comenta

14 Cuenta
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22 Anuncios

TB
De tweede les van deze module brengt ons bij allerlei soorten advertenties waarin voorwaarden worden gesteld,
iets wat in de leerdoelen van deze les naar voren komt: de cursisten moeten leren hoe ze dit soort advertenties
opstellen en daarin voorwaarden aangeven.

De uitgangstekst bestaat uit een tiental korte advertenties waarin mensen op zoek gaan naar personen en
zaken. 

In die advertenties wordt op vele manieren het gebruik van de subjuntivo in bijvoeglijke bijzinnen
gedemonstreerd. Verwijs voor dit onderwerp naar de overzichtsgrammatica, paragraaf 82.

De ¿Cómo se dice?-rubriek bevat een aantal bijvoeglijke zinnen waarin voorwaarden worden aangegeven,
waarvan de cursisten in de oefeningen gebruik kunnen maken. 

We eindigen met een idea waarin een sollicitant op een humoristische manier reageert, als hij wordt
afgescheept. 

OB

We toetsen het tekstbegrip deze keer door een matchingoefening. Laat eerst de tekst lezen/horen en dan de
kop van de advertentie matchen met een belangrijke zin uit de advertentie.

Een oefening op de combinaties van werkwoorden en hun complement die de cursisten in de verdere
oefeningen nog nodig hebben. Laat hen eerst de juiste combinaties zoeken en deze daarna vertalen in het
Nederlands.

Een tweede oefening op de woordenschat. We geven een aantal definities van met name woorden uit de
uitgangstekst die in het kruiswoordraadsel moeten worden ingevuld. Op de achtste regel verschijnt dan
horizontaal een ander woord dat ook in de uitgangstekst voorkomt.

Een oefening op de woordenschat van advertenties. De meeste woorden zijn bekend, en de andere zijn op
grond van de context gemakkelijk in te voegen. U kunt de cursisten ook laten samenwerken.

De beroepen moeten nog worden ingevuld, wat niet moeilijk zal zijn met behulp van de context. Laat de
cursisten steeds aangeven op grond van welke aanwijzing ze besluiten tot een bepaald beroep.

Laat eerst uit het tekstboek het grammaticablok over de subjuntivo in bijvoeglijke bijzinnen lezen. Bij deze
oefening staan alleen nog maar bijzinnen waarin een subjuntivo komt. Laat de cursisten telkens uitleggen
waarom er een subjuntivo nodig is zodat termen zoals betrekkelijke bijzin en antecedent voor iedereen duidelijk
worden.

6 Completa

5 Lee y completa

4 Completa

3 Busca

2 Combina y traduce

1 Combina



In deze oefening moeten de cursisten kiezen tussen de subjuntivo en de indicativo. Laat hen steeds aangeven
waarom ze voor de ene of andere wijs kiezen, zodat de gebruiksregels worden geautomatiseerd.

Een nog heel geleide oefening op het leren aangeven van voorwaarden. We hebben een heleboel requisitos
gegeven waaruit de cursisten kunnen kiezen en een voorbeeld van hoe ze te werk kunnen gaan. Nadat de
cursisten schriftelijk hun lijstje hebben gemaakt, kunt u enkelen van hen vragen dit op te lezen.

Deze leestekst waarbij we vragen stellen en internetopdrachten geven, biedt informatie over werk in Spanje. De
vragen en opdrachten spreken voor zich. Vraag 4 vraagt naar de situatie in eigen land. Vraag hierbij verder door
op het antwoord dat de cursisten geven en maak er een gesprek van. De laatste twee nummers bevatten
zoekopdrachten op de website van het Spaanse arbeidsbureau http://www.sistemanacionalempleo.es.

Extra suggestie vóór het lezen van de tekst: 
Wijs op de grote hoeveelheid transparante woorden en laat de cursisten er een lijst van maken met de vertaling
ernaast. 

N.B. 
Toevoeging in vraag 3: Explica cómo funciona el Portal del SNE.

In tweetallen. Een sollicitatiegesprek dat door de vorige oefeningen voldoende voorbereid is. We geven nog wat
aanwijzingen voor elk van de rollen. Laat eventueel kort wat ‘geheugensteuntjes’ op papier zetten voor wat ieder
tijdens het gesprek wil gaan zeggen.

In tweetallen. (Voor als je het werk in de tuin te veel vindt worden...) een telefoongesprek naar een
uitzendbureau ofwel agencia de colocación. We geven de vereisten voor de baan in een lijstje weer.

In groepjes van drie. Deze opdracht is niet zo vreemd als hij lijkt: dit soort ‘sollicatiegesprekken’ voor het delen
van kamers, komt vaak voor bij studenten. We geven een beschrijving van de voorwaarden die ieder stelt, zowel
degene die kamers aanbiedt als de ‘sollicitanten’. 
Laat, nadat de cursisten in groepjes van drie hebben gewerkt, enkele voorbeelden voor de hele groep horen en
geef feedback op inhoud en vorm. 

Cartoon
Voor nadere uitleg over Bombero-torero verwijzen wij naar de website http://www.bomberotorero.com 

12 Dialoga

11 Habla

10 Dialoga

9 Lee y contesta

8 Escribe

7 Escoge
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23 Mi sueño es 

TB
De leerdoelen van deze les zijn:
1 praktische tips voor inburgering in een ander land geven;
2 je mening geven over immigratie/emigratie

De uitgangstekst van deze les schetst de motieven en ervaringen van een viertal immigranten in Spanje en hun
blik op de toekomst. 

Wat de grammatica betreft komen we in de tekst voorbeelden tegen van de subjuntivo in bijwoordelijke
bijzinnen na voegwoorden als cuando. Na een drietal voorbeelden, vragen we de cursisten uit deze voorbeelden
gebruiksregels af te leiden. 
Een tweede grammaticaal item van deze les zijn de infinitivo-constructies die in de plaats kunnen komen van
bijwoordelijke bijzinnen. Ook hier geven we drie voorbeelden en stellen er vragen over. Verwijs voor beide
onderwerpen naar de overzichtsgrammatica, respectievelijk paragraaf 85 en 83.

De idea verwijst naar de titel van het gelijknamige toneelstuk van de beroemde Spaanse toneelschrijver Pedro
Calderón de la Barca die leefde van 1600 tot 1681. 

Extra suggestie:
Laat de cursisten meer informatie opzoeken over deze dramaturg op websites in het Spaans door de titel van
zijn toneelstuk La vida es sueño en de naam Calderón de la Barca in te tikken. Ze kunnen daar een korte
spreekbeurt over geven of een korte tekst over schrijven.

OB

We toetsen of de cursisten de teksten hebben begrepen door goed/fout-beweringen. Vraag als een bepaalde
bewering fout is, steeds naar wat er werd gezegd.

Een oefening op woordvorming. We geven afgeleide woorden en de cursisten moeten de bijbehorende woorden
in de tekst zoeken.

Woordenschatoefening op combinaties van woorden uit de tekst. 

Inoefenen van een aantal belangrijke structuren ter voorbereiding van de vrije spreekoefeningen. Gebaseerd op
de zinnen uit de tekst en uit de ¿Cómo se dice?-rubriek, met lichte wijzigingen.

In tweetallen. Een oefening op leren omschrijven, iets wat heel belangrijk is als je niet het juiste woord in het
Spaans voor iets weet. Geef eventueel een voorbeeld om duidelijk te maken dat de uitleg niet te ingewikkeld
hoeft te zijn.

Een eerste oefening op de grammatica. Laat eerst uit het tekstboek het grammaticablok met betrekking tot de
subjuntivo in bijwoordelijke bijzinnen lezen. Bij deze oefening gaat het niet alleen om de subjuntivo in

6 Completa

5 Explica

4 ¿Cómo se dice?

3 Combina

2 Rellena

1 Escucha



bijwoordelijke bijzinnen, maar ook na esperar que (= hopen) (zinnen 2 en 6) en na ojalá (zinnen 3 en 7). Vraag
steeds waarom er subjuntivo moet staan.  

In deze oefening moeten de cursisten steeds kiezen tussen twee mogelijkheden: de subjuntivo of de indicativo.
Laat hen steeds aangeven waarom ze voor de ene dan wel voor de andere wijs kiezen. Op die manier leren ze
wanneer in bijwoordelijke bijzinnen de subjuntivo dan wel de indicativo moet worden gebruikt. U kunt de
oefening ook laten voorbereiden in kleine groepjes.

We hebben een tiental beweringen bij elkaar gezet over immigratie die zeker aanleiding zullen geven tot een
mening. Daarbij komt dan het gebruik van de subjuntivo aan bod (No creo que…). Het is de bedoeling alle
woordenschat die ze al kennen om hun mening te geven, te herhalen. 
Bij deze nog geleide spreekoefening kunt U zelf als gespreksleider fungeren die, nadat een cursist een mening
heeft gegeven, andere cursisten vraagt om te reageren.

Extra suggestie:
Als uw cursisten zover zijn, dan kunt op deze oefening voortbouwen met een discussie, waarbij u als
gespreksleider fungeert. Vraag dan de cursisten zelf enkele beweringen over immigratie te bedenken waar dan
door de anderen op gereageerd kan worden. Zoals dat ook geldt bij discussies over andere onderwerpen, gaat
het er dan om de regels voor een goede discussie in acht te nemen. Voorbeelden daarvan zijn: een goede
voorbereiding door niet alleen meningen, maar ook argumenten erbij te bedenken, luisteren naar elkaar en
elkaars visie respecteren (wat overigens niet betekent dat men het met die visie eens hoeft te zijn). 

Deze vertaaloefening herhaalt nogal wat nieuwe woordenschat en de grammatica uit deze les. Wat dat laatste
betreft: vraag bij de behandeling steeds naar waarom ze kiezen voor indicativo dan wel subjuntivo. 

Een luisteroefening over een interview dat veel zegt over hoe vooroordelen ontstaan. Er zijn twee delen: 
A: Beantwoorden van gesloten vragen; 
B: Vertalen van een aantal uitdrukkingen die ook in volgende oefeningen kunnen worden gebruikt.

Een schrijfopdracht maar nu over de eigen ervaringen van cursisten in het buitenland. We vragen door naar hun
ervaringen (bijv. een cultuurschok die ze hebben ervaren), gewoonten en mentaliteit en, uiteraard, naar of en hoe
ze de vreemde taal hebben leren gebruiken.

In tweetallen. Een oefening op spreekwoorden die te maken hebben met allerlei belangrijke zaken in het leven
als liefde, dromen en toekomst. De opdracht is in twee delen:
A: De delen moeten met elkaar worden gecombineerd;
B: We vragen de combinaties uit A met hun varianten in onze taal te combineren. 

In tweetallen. We dromen allemaal wel eens om in een ander land te gaan wonen. Dat er nogal wat mensen zijn
die hun droom proberen te realiseren, zien we bijvoorbeeld in televisieprogramma’s hierover, zoals bijvoorbeeld
‘Ik vertrek’ (vaak wordt dat voor de betrokkenen meer ‘Ik verrek’…). We geven wat keuzemogelijkheden van
landen, maar de cursisten kunnen ook een ander land kiezen. Laat enkele gesprekjes nog eens naspelen voor
de hele groep. 

13 Elige

12 Combina

11 Escribe

10 Escucha

9 Traduce

8 Habla

7 Escoge
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In tweetallen. Bouwt voort op de vorige oefening. Het gaat om praktische adviezen en we geven wat
mogelijkheden.

Kan meteen in de hele groep. We vragen de cursisten hun persoonlijke ambities kenbaar te maken en waar ze
die het beste kunnen/willen realiseren. Vraag verder door: vraag n.a.v. de antwoorden van de cursist die aan het
woord is, aan andere cursisten te reageren.

Cartoon
Cayucos zijn de illegale immigranten die vanuit Afrika in wrakke bootjes (pateras)of vlotten de kusten van de
Canarische eilanden of Zuid-Spanje proberen te bereiken. 

15 Explica

14 Aconseja
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24 Las cosas claras

TB
De leerdoelen van deze les zijn:
1 voorwaarden aangeven en grenzen stellen;
2 klachten uiten over het gedrag van een ander.

De uitgangstekst van de les bevat twee gesprekken, een tussen Leli en haar ouders over privacy en huisregels
en een gesprek tussen vier studenten die al meer dan een jaar samenwonen maar nog wel wat problemen
hebben. Allemaal heel herkenbaar, zeker voor ouders die kinderen in die leeftijd hebben (gehad). 

Wat de grammatica betreft: in de teksten staan voorbeelden van de subjuntivo in voorwaardelijke én in
beperkende bijzinnen. We lichten deze voorbeelden eruit en stellen er vragen over. Verwijs ook naar de
overzichtsgrammatica, paragraaf 83. 

De ¿Cómo se dice?-rubriek bevat belangrijke taalmiddelen uit de uitgangstekst met betrekking tot het eerste
leerdoel en andere uitdrukkingen die de cursisten in de oefeningen nodig hebben. 

De idea bevat weer zo’n doordenker waar we allemaal ons voordeel mee kunnen doen: je hoeft niet altijd over
alles te discussiëren. 

OB

De luisteroefening bestaat uit een viertal vragen over elk van de twee gesprekken uit de uitgangstekst, A en B.

Een oefening op combinaties uit de twee gesprekken van de uitgangstekst.

Woordenschatoefening. We geven een aantal omschrijvingen waarvan de woorden in een kruiswoordpuzzel
moeten worden ingevuld.

Nog een oefening op de woordenschat, maar nu in zinnen uit het tweede gesprek van de uitgangstekst. Als de
cursisten die hebben begrepen, zal deze oefening weinig problemen opleveren. We geven als steun de eerste
letter van het in te vullen woord.

Een oefening op de vormen van de subjuntivo met de voegwoorden van voorwaarde gegeven. Verwijs naar
paragraaf 83 van de overzichtsgrammatica. 

In de gecombineerde zin moeten zowel de juiste voegwoorden als de correcte vormen van de subjuntivo
worden ingevuld. Soms zijn er meer mogelijkheden. Vraag de cursisten steeds naar een verklaring van hun
keuzes.

In tweetallen. Een rollenspel tussen moeder/vader (A) en hun (puber-) dochter/zoon (B) over nogal wat zaken
waarover ze van mening verschillen. Het rollenspel is voorbereid door de taalmiddelen uit het eerste gesprek

7 Habla

6 Relaciona

5 Completa

4 Rellena

3 Completa

2 Combina

1 Escucha



tussen Adelaida en Leli. Laat de cursisten dat zo nodig nog eens doorlezen. Laat de cursisten ook wisselen van
rol en laat eventueel een of twee gesprekjes voor de hele groep uitvoeren. Laat de andere cursisten luisteren
naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback.

In de vertaaloefening combineren we verschillende gevallen van gebruik van de subjuntivo die we tot nog toe
hebben gehad.

In tweetallen. Een spreekoefening die betrekking heeft op voorwaarden stellen in allerlei situaties. De een vraagt
van alles maar de ander stelt voorwaarden.  De laatste twee nummers kunnen door de cursisten zelf worden
ingevuld.

Een zeer herkenbaar gesprek tussen Juanjo en zijn vader. We stellen er eerst (A) drie vragen over en vragen dan
(B) uitdrukkingen uit het voorgaande gesprek die de cursisten verder nodig hebben, te vertalen. 

In tweetallen. Deze oefening bouwt voort op oefening 9, maar is vrijer: alleen de situaties zijn gegeven en de
cursisten moeten zelf voorwaarden bedenken. Als de vorige oefeningen goed zijn verwerkt, zal het vast lukken. 

Een rollenspel analoog aan het rollenspel van oefening 7, maar dan tussen moeder/vader en 16-jarige
dochter/zoon over met vrienden op vakantie gaan. We geven wat steun door de plannen van dochter-/zoonlief
te beschrijven en voor de bezorgde ouder een aantal voorwaarden aan te geven.  

In tweetallen. Een spreekoefening over de problemen die eigen zijn aan samenwonen. Het gaat in deze oefening
erom je beklag te doen over wat de ander, die een ‘sloddervos’ is, verkeerd doet. We geven nog wat informatie
over invulling van de rollen en over hoe het gesprek te voeren. 

Een tiental adviezen om conflicten te vermijden. Meestal is het al te laat, als we dit soort adviezen lezen en heeft
het conflict tot allerlei vervelende gevolgen geleid. Maar wie weet hebben cursisten er wel wat aan en anders is
het in ieder geval een goede leesoefening. We stellen maar twee algemene vragen. De eerste dient om in te
gaan op het nut van al die adviezen en de tweede vraagt of de cursist nog meer adviezen kan bedenken. 

Cartoon
Deze cartoon gaat nog even door op het telefoneren dat in de uitgangstekst ter sprake kwam. ‘darse de baja’ is
‘afmelden’, ’opzeggen’ of ‘zich ziek melden’. 

14 Lee y contesta

13 Reprocha

12 Representa

11 Habla

10 Escucha y contesta

9 Habla
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25 El tráfico

TB
De leerdoelen van deze les zijn:
1 je mening geven;
2 suggesties doen.

De uitgangstekst van de les bevat twee leesteksten over verkeer en verkeersveiligheid, keihard nodig in een land
waar zoveel verkeersongelukken gebeuren, vooral tijdens een van de vele ‘puentes’. 
Een puente is letterlijk vertaald, ‘brugdag’. Het gaat om een lang weekend doordat normale werkdagen vrij zijn,
zoals ter gelegenheid van feestdagen, en die worden gecombineerd met het weekend. Een puente zorgt ervoor
dat er veel verkeersslachtoffers vallen door de massale uittocht uit – en daarna weer de intocht in – de steden. 
De eerste tekst gaat in op wat de directeur van Tráfico heeft gezegd over de zogenoemde vehículos de alta
potencia ofwel SUV’s en over snelheid in het verkeer. De tweede tekst bouwt daarop voort en behandelt
vermoeidheid als belangrijke oorzaak van verkeersongelukken. 

De ¿Cómo se dice?-rubriek bevat belangrijke taalmiddelen uit de uitgangstekst om de beide leerdoelen te
bereiken. Daarin zitten nogal wat uitdrukkingen om je mening te geven en suggesties te doen. Daarin moet de
subjuntivo worden gebruikt, en dat is meteen een herhaling van wat de cursisten eerder hebben geleerd.

De verschillende mogelijkheden om in het Spaans ‘moeten’ weer te geven, vormen het enige grammaticale
onderwerp van deze les. We geven voorbeelden van een drietal mogelijkheden en stellen er vragen over. Vraag
de cursisten naar andere mogelijkheden die ze al kennen (denk aan tener que) en verwijs naar de
overzichtsgrammatica, paragraaf 90. 

We voegen een uitgebreid blok toe met allerlei termen die te maken hebben met het verkeer.

De idea bevat een grap die voor zich spreekt: te veel praten is ook weer niet goed….

OB

We vragen de cursisten voordat ze de tekst gaan lezen en beluisteren, een aantal transparante woorden uit de
tekst te vertalen. Ze zullen merken dat van bijna alle woorden de betekenis gemakkelijk is af te leiden uit hun
voorkennis van de moedertaal en andere talen die ze hebben geleerd. Laat ze daarna de tekst lezen om zo
nodig hun vertalingen aan te vullen, dan wel controleren. 

Laat de eerste tekst nu nog eens lezen en dan zonder de tekst erbij deze goed/fout-beweringen beantwoorden.
Daarna de tweede tekst.

Een oefening om cursisten bewust te maken van het belang van variatie in woordkeus, vooral in een geschreven
tekst. We geven een aantal omschrijvingen waarvan de woorden in de tekst moeten worden gezocht.

Nog een oefening op de woordenschat, maar nu op woordvorming. De woorden die moeten worden ingevuld,
zijn in de tekst te vinden.

4 Rellena

3 Busca

2 ¿Verdad o mentira?

1 Traduce



In twee delen. 
A: Hierin gaat het om woorden die in het Spaans met de worden samengesteld, terwijl wij vaak (niet altijd) een

samengesteld woord gebruiken.
B: Een oefening om werkwoorden te combineren met hun complement.

Oefening op het grammaticaal item van deze les. Laat eerst de voorbeelden van vertalingen van ‘moeten’ in het
Spaans uit het tekstboek lezen en zo nodig ook de overzichtsgrammatica, paragraaf 90 raadplegen voor de
andere mogelijkheden. Dan kunnen met deze vertalingen correcte zinnen worden gemaakt. Wijs de cursisten op
de juiste concordantie in getal (werkwoorden en persoonlijke voornaamwoorden).

We geven een tiental beweringen (cursisten of u kunnen er meer verzinnen) waarop de cursisten moeten
reageren met behulp van de uitdrukkingen die zij in de ¿Cómo se dice?-rubriek van het tekstboek vinden. We
geven steun door een aantal inleiders te geven waarmee ze hun meningen kunnen beginnen.

In tweetallen. Een rollenspel tussen twee vriendinnen/vrienden die in een bar over verkeer praten. De meningen
verschillen nogal en dus hebben ze volop stof om over te praten. Het rollenspel is voorbereid door de
taalmiddelen uit de vorige oefeningen, met name oefeningen 6 en 7. 
Laat de cursisten ook wisselen van rol en laat eventueel een of twee gesprekjes voor de hele groep uitvoeren.
Laat de andere cursisten luisteren naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback.

In tweetallen. De eerste van twee vrije spreekoefeningen. Deze gaat over het fileprobleem. We geven de
standpunten van beide gesprekspartners kort weer. Vraag de cursisten zo gevarieerd mogelijk hun mening te
geven (zie taalmiddelen ¿Cómo se dice? en oefeningen 6 en 7).

In tweetallen. Deze tweede spreekoefening gaat over verkeersongevallen. We geven een aantal suggesties om
over te praten. Ook voor deze oefening geldt: vraag de cursisten zo gevarieerd mogelijk hun mening te geven
(zie taalmiddelen ¿Cómo se dice? en oefeningen 6 en 7).

Een uitgebreide leestekst over het fileprobleem, zoals men daar in Spanje tegen aankijkt. Dat blijkt niet zoveel
anders te zijn dan bij ons. De puente de mayo waar men het over heeft is de eerste week van mei, waarin 1 mei
als Día del trabajo (Dag van de Arbeid) valt en de Spanjaarden er massaal met de auto op uit trekken met als
gevolg de tientallen doden in heel het land. De trein blijkt duidelijk minder in trek te zijn.
We stellen vragen per alinea (we geven tussen haakjes aan op welke paragraaf de vraag betrekking heeft, zodat
de cursisten gemakkelijk de desbetreffende passage in de tekst kunnen vinden.  

Extra suggestie:
U kunt er een klassengesprek aan vastknopen over het fileprobleem en mogelijke oplossingen. Start met een
duidelijke bewering die reacties oproept, zoals bijvoorbeeld “El problema de los atascos no se va a solucionar
nunca”. De cursisten kunnen daar dan op reageren.

Een schrijfoefening in de vorm van een ingezonden brief aan het tijdschrift Autopista die voortborduurt op het
thema van de vorige leestekst. De brief is naar aanleiding van het interview met Pozueta in de vorige oefening.
De cursisten moeten een samenvatting geven van de situatie in het eigen land en maatregelen voorstellen die

12 Escribe
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© 2008 | NOORDHOFF UITGEVERS BV 25 EL TRÁFICO | 73



genomen zouden moeten worden (kan ook al voorbereid zijn door het klassengesprek uit de extra suggestie van
de vorige oefening). 

Extra suggestie:
Laat de cursisten de online versie van het tijdschrift Autopista http://www.autopistaonline.com raadplegen en
een of meer van de vele rubrieken lezen, bijvoorbeeld Noticias del día of Cómo ser un buen conductor en daar
een kort verslag in het Nederlands van maken. 

Cartoon
Ook in Spanje zijn de verkeerscontroles aan de orde van de dag. Deze automobilist heeft er een oplossing voor
gevonden. Tuneado is een anglicisme, komt van tunear en betekent ‘tuning’.

Checklist en repaso Módulo 5
Met de checklist achter deze module kunnen de cursisten hun kennis van de taalmiddelen controleren. Bij deze
module hoort ook een repaso of herhalingsles op de website www.wolters-noordhoff.nl/asies. 
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Módulo 6 Cosas de la vida

26 El botellón

TB
De zesde module gaat over aspecten van het dagelijks leven van jongeren én ouderen in Spanje. De eersten
komen aan bod in les 26 over (overmatig) drinken en les 29 over drugsgebruik, de laatsten in les 28 over
levensverwachting en les 30 over oud worden en oud zijn. Daarnaast komen in les 27 nog problemen op het
werk aan bod. De cursisten leren in deze module hun mening geven en onderbouwen en hun gevoelens uiten. 

De eerste les van deze module gaat over drankgebruik, een verschijnsel dat wij ook in onze landen kennen,
maar dat in Spanje een hoge vlucht heeft genomen en her en der al weer verboden is. Het wordt el botellón
genoemd (een vergrootwoord van botella = fles) om aan te duiden dat jongeren die op pleinen en straten
samenkomen om te drinken. De uitgangstekst legt uit waar het om gaat en waarom het gebeurt. De jongeren
komen zelf aan bod om el botellón te verdedigen. Het communicatieve leerdoel past hier uitstekend bij, namelijk
goedkeuren en afkeuren. 

De grammatica van deze les betreft de vorming van de imperfecto de subjuntivo, en wel de regelmatige vormen
op -ra en -se en de onregelmatige vormen van werkwoorden als ser/ir, tener, hacer en haber. We stellen een
vraag over hoe deze vorm af te leiden van bepaalde vormen van de indicativo. Verwijs voor deze vervoeging
naar paragraaf 64 en 70 van de overzichtsgrammatica. 

We hebben in deze les met een lange uitgangstekst geen ¿Cómo se dice?-rubriek en ook geen extra idioom: de
uitdrukkingen voor goed- en afkeuren, waarvan er een aantal al gekend zijn, geven we nog eens in oefening 8.

We eindigen met een idea dat wel aansluit bij deze les over alcoholgebruik/-misbruik. De letterlijke vertaling is
gemakkelijk, maar de figuurlijke betekenis (Je weet niet wat de toekomst brengt of ‘Never say never’) kan voor
de cursisten nog wel wat problemen opleveren. Vraag hen overigens eerst aan te geven wat dit spreekwoord
zou kunnen betekenen, voordat u hulp biedt. 

OB

Deze oefening bestaat uit twee delen:
A: We beginnen met een advance-organizer door een aantal transparante woorden uit de uitgangstekst te laten

vertalen. Zo zien de cursisten dat van nogal wat woorden de betekenis gemakkelijk is te achterhalen met
behulp van de context en met kennis van andere talen. 

B: Een oefening in woordvorming. Laat zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden zoeken om
cursisten te leren dat het afleiden van woorden uitermate belangrijk is.

Laat de tekst andermaal lezen en de tekstbegripvragen in het Spaans beantwoorden. 

Extra suggestie:
Maak de oefening meer interactief door de antwoorden te herhalen en door te vragen. 

Een eerste oefening op de taalmiddelen uit de uitgangstekst. De eerste twee sacos (A) betreffen vooral
voorzetsels, sacos drie en vier werkwoorden met hun complement.

3 Combina y traduce

2 Contesta

1 Lee y traduce



Nog een oefening op de taalmiddelen van deze les, maar dan op woorden uit de tekst die we opvragen door
omschrijvingen te geven van woorden die in een kruiswoordraadsel moeten worden ingevuld. 

Deze korte teksten zijn reacties van jongeren op el botellón. We geven een aantal woorden die in de teksten
moeten worden ingevuld. Vraag steeds waaraan cursisten kunnen zien dat het dat woord moet zijn, zodat zij
zien dat ze zelf heel goed gebruik leren maken van de context om de betekenis van onbekende woorden te
achterhalen. (Zie ook in de docentenhandleiding van Asi es 1 de regels over contextgebruik.)

Een leesoefening over een veel formelere tekst dan de uitgangstekst en de korte teksten van oefening 5. 
A: We beginnen met een aantal tekstbegripvragen in het Spaans. Vraag door en speel antwoorden door aan

andere cursisten, zodat dit deel veel meer een gesprek wordt over de tekst.
B: Van deze woorden die wellicht wat moeilijker zijn, kan toch met behulp van de context de betekenis worden

afgeleid. Vraag steeds hoe ze aan de betekenis komen. (Zie ook in de docentenhandleiding van Asi es 1 de
regels over contextgebruik.)

Oefening op de vorming van de imperfecto de subjuntivo. Verwijs naar het schema in het tekstboek in
hoofdzinnen (laat de cursisten de vraag beantwoorden, zodat ze een gebruiksregel maken voor de vorming van
deze tijd/wijs) en naar de overzichtsgrammatica paragraaf 64 en 70. 

Deze oefening leert de cursiste hoe ze hun goedkeuring of afkeuring in het Spaans moeten uitdrukken. We
geven een aantal mogelijke inleiders en starten met een voorbeeld. De beweringen betreffen allemaal nog het
onderwerp van de tekst.

Extra suggestie:
U kunt uw cursisten (als ze dat al aankunnen) in het Spaans laten uitleggen waarom ze een bepaalde bewering
goedkeuren of afkeuren.

In deze nog zeer geleide oefening moeten de cursisten samen zinnen maken over het onderwerp van deze les
waarin zij de imperfecto de subjuntivo leren gebruiken in voorwaardelijke bijzinnen. We geven eerst een
voorbeeld voor aanzet in zin 1. 

De cursisten leren hun mening te geven en die te onderbouwen met argumenten om een ander te overtuigen.
Daartoe kiezen ze eerst een bewering uit en bereiden de argumenten voor waarmee ze die bewering willen
ondersteunen. (Maar zie variant hieronder.) Maak er dan een klassengesprek van, waaraan alle cursisten kunnen
deelnemen, het met elkaar eens of oneens kunnen zijn.

Extra suggestie:
Laat de cursisten hun mening en (tegen)argumenten geven voor elk van de beweringen.  

Een ingezonden brief over dit onderwerp als schrijfoefening. Zal voldoende voorbereid zijn door de vorige
oefeningen. Kan als huiswerk. U zamelt de brieven van de cursisten in en bespreekt met hen de feedback op
taal en inhoud. 

11 Escribe

10 Opina
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Extra suggestie:
U bent de Director van Cinco días en laat de ingezonden brief per e-mail naar u sturen. Als u dat qua tijd lukt,
geeft u iedere cursist persoonlijk feedback.

Een vrije spreekoefening waarin we el botellón vergelijken met drankgebruik onder jongeren in ons land. De
vragen dienen als aanzet. Maak er een open gesprek van en vraag cursisten steeds op elkaar te reageren. 

Cartoon
De botellón kan inderdaad ‘macro’ zijn: er zijn al bijeenkomsten van zo’n 30.000 jongeren op een macrobotellón
in Granada en andere steden van Spanje voorgekomen. Cubata is ‘cuba libre’ ofwel rum met cola’. Cargado
betekent ‘sterk’, bijvoorbeeld van drank.

12 Compara y cuenta
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27 No te metas en mis asuntos

TB
In deze les gaan we verder met leren hoe gevoelens te uiten maar dan vooral op het werk. De titel van de les No
te metas en mis asuntos geeft aardig weer waar het om gaat en de uitgangstekst bevat drie dialogen. De eerste
is een gesprek tussen Santi en Rubén die maar slecht met elkaar overweg kunnen en een van Santi met zijn
chef die volgt op de eerste dialoog en dient om de problemen tussen Santi en Rubén op te lossen. De derde
dialoog is een gesprek tussen twee collega’s die elkaar heel wat beter begrijpen. Er komt in de drie teksten heel
wat nuttige woordenschat aan bod die we in de oefeningen verder zullen gaan inoefenen. 

Wat de grammatica betreft, gaan we nog even door op de vorming van de imperfecto de subjuntivo en wel van
een aantal onregelmatige werkwoorden. We hebben ze in een blokje onder de uitgangstekst bij elkaar gezet,
maar u kunt ook verwijzen naar de overzichtsgrammatica, paragraaf 70. Het tweede grammaticaal item gaat
over het gebruik van de imperfecto de subjuntivo dat in bijzinnen het zelfde is als de presente de subjuntivo,
maar die ook wordt gebruikt in hoofdzinnen in bijv. quisiera (= ik zou graag willen). 
We geven in beide gevallen voorbeeldzinnen en vragen de cursisten de gebruiksregels af te leiden. We oefenen
uitgebreid met beide aspecten in de oefeningen in het tweede gedeelte van de les, ook met behulp van de
¿Cómo se dice?-rubriek die heel veel uitdrukkingen bevat over gevoelens te uiten. 

De idea is een spreekwoord dat we vaker ter harte zouden moeten nemen bij ruzies, maar als de emoties gaan
overheersen… 

OB

Laat de eerste twee dialogen horen en daarna de vragen beantwoorden. Vraag steeds wat er in de teksten werd
gezegd.

Een vertaaloefening op typische uitdrukkingen die met het onderwerp van de les te maken hebben.

Een oefening op combinaties die in de uitgangstekst voorkomen. In de eerste zak staan werkwoorden, in de
tweede hun complement. 

Een woordenschatoefening op synoniemen. We geven de omschrijvingen en de cursisten moeten de woorden
die hiermee corresponderen, ergens in het kruiswoordraadsel invullen. De letters die er al staan en de lengte van
het woord kunnen helpen. 

4 Rellena

3 Combina

2 Traduce

1 Escucha



N.B. Hieronder staat het kruiswoordraadsel nu met toevoeging van de nummers behorende bij de
omschrijvingen. 

Een combinatie van leesoefening en woordenschatoefening. We geven steeds hulp door de eerste letter van het
woord aan te geven.

In deze oefening vragen we naar veel uitdrukkingen die voor de spreekoefeningen en de schrijfoefening nodig
zijn.

Een oefening op de vormen van de imperfecto de subjuntivo en dan met name de onregelmatige vormen die in
het blokje onder de uitgangstekst worden vermeld. Verwijs daar ook naar. U kunt ook telkens vragen waarom er
een subjuntivo moet gebruikt worden, ter voorbereiding van de volgende oefening.

Een oefening op het gebruik van de imperfecto de subjuntivo. De inleiders van de te maken zinnen drukken
vooral positieve gevoelens en wensen uit. 

Een vertaaloefening waarin vooral de imperfecto de subjuntivo wordt geoefend. In deze oefening gaat het ook
om het leren uitdrukken van ergernis en samen met de vorige oefening zijn de cursisten voldoende voorbereid
voor het volgende rollenspel en de spreekoefeningen daarna.

In tweetallen. Een rollenspel tussen twee vrienden of vriendinnen over problemen op het werk van de een (A). B
probeert hulp te bieden door goede raad te geven. Allerlei taalmiddelen uit de uitgangstekst komen terug. 
Laat de cursisten ook wisselen van rol en laat eventueel een of twee gesprekjes voor de hele groep uitvoeren.
Laat de andere cursisten luisteren naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback.

Een luisteroefening over twee gesprekjes. 
A: Het eerste deel bevat tekstbegripvragen over beide gesprekjes, het ene over een heel eigentijdse ergernis en

het tweede hoe handig verslaafde mensen zijn om aan hun verslaving toe te geven. Eerst elk fragment
beluisteren en dan pas de vragen beantwoorden. 

B: Gedetailleerd tekstbegrip: we vragen naar de letterlijke uitdrukkingen in de twee gesprekjes.

11 Escucha

10 Habla

9 Traduce

8 Completa

7 Completa

6 ¿Cómo se dice?

5 Completa
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Een wat vrijere oefening die ook voorbereidt op de schrijfoefening waarin de cursisten een ingezonden brief
moeten schrijven over iets wat hen dwars zit. De cursisten kunnen hun hart luchten over alles wat hen niet
bevalt en aardig wat oefenen in het gebruik van de subjuntivo. Nuttige uitdrukkingen kunnen ze vinden in de
rubriek ¿Cómo se dice? van deze les.

Een leestekst uit Quo die gaat over hoe je moet klagen over je werk. Het blijkt dat we ook van efficiënt klagen
een wetenschap kunnen maken. De tekst is niet zo eenvoudig en daarom vragen we de inhoud in het
Nederlands weer te geven.

In tweetallen. Nog wat geleide spreekoefening. Het loopt niet goed in het centrum waar je studeert en je doet je
beklag bij de directeur. We geven de zaken waar je je aan ergert bij het eerste lijstje en het tweede is dat van de
directeur die je adviezen geeft.

Extra suggestie:
Laat de cursisten in tweetallen werken. A bedenkt andere zaken waaraan zij/hij zich ergert. B is de directeur en
geeft adviezen. 

Cartas al director zijn een favoriet middel om je beklag te doen. Deze vrije schrijfoefening gaat over waar jij je in
de maatschappij zorgen over maakt en dat kan van alles zijn. Huiswerk.

15 Escribe

14 Escucha y aconseja

13 Lee

12 Habla
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28 Como si fuéramos inmortales

TB
Hoe lang hebben we nog te leven, is een vraag die we, gelukkig maar, niet kunnen beantwoorden. Wat we wel
kunnen doen, is zo gezond mogelijk leven, maar zelfs dan kunnen we alleen maar hopen dat we gezond oud
worden en zeker niet dat we leven Como si fuéramos inmortales zoals de titel van les 28 suggereert. De les gaat
over toekomstverwachtingen én over gezond leven: de leerdoelen zijn dan ook
1 veronderstellingen uiten;
2 ervaringen en meningen uitwisselen over gezond leven;
3 je gedachten weergeven over je leven en je toekomst.
De uitgangstekst is dit keer een leestekst (die overigens ook op de cd-rom staat) en die bestaat uit twee
gedeelten. Het eerste deel heeft als titel Los varones viven más que las mujeres en gaat over
levensverwachtingen en mannen en vrouwen en de redenen voor de verschillen tussen beide seksen. Het
tweede deel bevat enkele eenvoudige adviezen om langer te leven.

Qua grammatica gaat het om de subjuntivo na como si. Verwijs daarvoor ook naar paragraaf 83, nr. 5 van de
overzichtsgrammatica. 

Er komt in de uitgangstekst heel wat woordenschat aan bod die we in verschillende oefeningen aan het begin
van de les inoefenen. 

De ¿Cómo se dice?-rubriek bevat een aantal gevarieerde uitdrukkingen om adviezen te geven over gezond
leven.

De idea is een advies waarvan het eerste gedeelte de schrijvers onder ons zal aanspreken, en het tweede
gedeelte wel voor iedereen zal gelden.

OB

Advance Organizer: herkennen van ‘transparante’ woorden om te vermijden dat men er in de tekst overheen
leest.

We geven 12 omschrijvingen die moeten worden gecombineerd met de woorden die in de zakken staan. 

Een oefening op woordafleiding. We vragen enkel naar woorden uit deze les of gekende woorden. U kunt de
woordenschat ook nog zelf uitbreiden als u dat wenst.

In tweetallen. Combinatie van woordenschatoefening en spreekoefening. Cursisten moeten het niet passende
woord in de rij aangeven en uitleggen waarom dat woord niet past. Help hen door hun antwoorden te herhalen
(en meteen te corrigeren wat nodig is) en, als cursisten het niet weten, door te spelen naar andere cursisten. 

In tweetallen. Woorden uit de tekst moeten in een nieuwe context worden gebruikt. Om de keuze een beetje te
beperken, staan de woorden ook in een ‘sopa de letras’. Wel staan er enkele, niet correcte, afleiders in:
rendable, fixar, teorie, alcol.

5 Completa

4 Tacha

3 Rellena

2 Combina

1 Traduce



In tweetallen. De eerste oefening op de grammatica. Het gaat erom de zinnen aan te vullen met vormen van de
imperfecto de subjuntivo na como si. Verwijs zo nodig naar de desbetreffende paragrafen van de grammatica
(paragraaf 64, 70 en 83) 

Een herhaling van de imperativo en de subjuntivo met behulp van de woordenschat uit (het tweede deel van) de
uitgangstekst. Laat de cursisten in groepjes werken en daag hen uit meer consejos en meer categorieën te
maken.

Een clozetekst met als titel La vida empieza a los cincuenta, een hoopvol perspectief voor de 50-plussers onder
de cursisten. Er zijn twee opdrachten: 
A om de context te leren gebruiken (we geven in een lijst vooraf de weggelaten woorden;
B om met behulp van verwijswoorden verbanden te leren zien.
De tekst is niet al te moeilijk, dus volop gelegenheid om aandacht te besteden aan:
• efficiënt gebruiken van context om de weggelaten woorden te raden (woordsoort, verband met andere

woorden, betekenis van woorden in de rest van de zin of tekst);
• de functie van verwijswoorden om verbanden te laten zien tussen woorden, zinsdelen, zinnen en paragrafen.

In tweetallen. De een ondervraagt de ander over een gezonde levensstijl en geeft raad. Verwijs naar de ¿Cómo
se dice?-rubriek.

In tweetallen. Een gesprekje over ongelukken in het verkeer, gevolgd door adviezen.

In tweetallen. Een gesprek over een aspect uit de uitgangstekst: de lagere levensverwachting van mannen en de
oorzaken daarvan.

Een gecombineerde lees- en spreekoefening. We geven een grafiek met uitleg over levensverwachting van
mannen en vrouwen over de afgelopen eeuw en een uitleg erbij. De eerste vier vragen gaan over de tekst, de
laatste vier leggen verband met de persoonlijke situatie van de cursisten. Deze laatste vragen dienen als
aanleiding voor een open gesprek dat u al naar gelang de mogelijkheden zou moeten uitbreiden.

Een schrijfoefening waarbij de cursisten gebruik kunnen maken van de gegevens in de uitgangstekst, de
leestekst La vida empieza a los cincuenta (oefening 8) en En sólo un siglo… (oefening 12).
Wijs de cursisten op de kenmerken van een goede persuasieve tekst, een tekst waarin je lezers wilt overtuigen
om hun levenswijze te veranderen:
• een goede en aantrekkelijke titel en inleiding;
• een heldere uiteenzetting van gegevens, theorieën en argumenten;
• concrete richtlijnen voor wat anders/beter te doen.

Extra suggestie:
Laat de cursisten met behulp van de gegevens in deze laatste oefening een  minispreekbeurt houden over
‘langer leven’ en hun eigen kijk daarop.

13 Escribe

12 Lee

11 Opina

10 Pregunta y aconseja

9 Aconseja

8 Lee

7 Haz frases

6 Completa
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Cartoon
In de tekst van oefening 12 ging het over levensverwachting en werd als oorzaak van voortijdig overlijden
genoemd: ongelukken. Nu zijn, net als in ons land weekeindes en verkeersongelukken bijna onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Een van de vele weekendgangers die in Spanje verongelukken, komt nog met het stuur in zijn
hand bij de hemelpoort aan en zegt dat er sprake moet zijn van een vergissing. De engel antwoordt hem met
een woordspeling op ‘fin de semana’. ‘A secas’ betekent in het Nederlands: ‘kortweg, ‘gewoonweg’.
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29 Éxtasis en las macrofiestas

TB
De leerdoelen van deze les zijn
1 voorwaarden aangeven;
2 discussie voeren over drugsgebruik.

De uitgangsteksten zijn twee interviews van Itziar die in het Centro Regional de Estadística sobre la Droga werkt.
Het eerste interview is er een met Rocío en Manuel over het gebruik van amfetamine, het tweede met dokter
Heras over de gevaren van drugs (overdosis). 

De grammatica van deze les betreft het gebruik van de subjuntivo dan wel indicativo na si. We stellen vragen
hierover zodat de cursisten gebruiksregels kunnen afleiden over dit niet eenvoudige aspect van de subjuntivo.
Verwijs ook naar de overzichtsgrammatica paragraaf 83, 2.

Wat betreft de woordenschat; naast de woorden en uitdrukkingen in de twee interviews hebben we in de
¿Cómo se dice?-rubriek een aantal uitdrukkingen over drugsgebruik en drugsverslaving bij elkaar gezet.

De idea is een spreekwoord dat prima van toepassing lijkt. Wij zouden het vertalen met: “Het bloed kruipt waar
het niet gaan kan”. 

OB

Deze luisteroefening bestaat uit twee gedeelten. 
A: Betreft de eerste tekst ‘Extasis en las macrofiestas’: de zinnen moeten in logische volgorde worden gezet.
B: Betreft de tweede tekst ‘Impotencia de los médicos’: een vijftal goed-fout vragen. We hebben de vragen vrij

algemeen gehouden zodat de cursisten zeker iets kunnen antwoorden met de woordenschat die ze kennen.

Een vertaaloefening op enkele moeilijkere constructies uit de tekst.

Nog een woordenschatoefening op woordvorming/-afleiding.

Een oefening op combinaties van werkwoorden en zelfstandige naamwoorden die voor productief gebruik
verder in de les van belang zijn. 

Een invuloefening op woorden uit de tekst. De context zal vaak duidelijk maken om welke woord het gaat, maar
we geven nog wat steun door de eerst letter van het woord te geven.

In tweetallen. Een oefening op het omschrijven van begrippen, een belangrijke strategie voor als je Spaanse
woorden niet kent en toch wilt aangeven waarover het gaat.

In tweetallen. Een eerste oefening op het gebruik van de indicativo/subjuntivo door de twee zinnen te
combineren.

7 Combina

6 Explica

5 Rellena

4 Combina

3 Rellena

2 Traduce

1 Escucha



Deze vertaaloefening bouwt voort op de vorige over het gebruik van de indicativo/subjuntivo na si en vormt een
eerste oefening van de C- en D-fase. Kan ook als huiswerk.

In tweetallen. Dit is een mooie oefening om si + imperfecto de subjuntivo in te slijpen en dient als voorbereiding
op latere spreekoefeningen en de schrijfoefening. Daag de cursisten uit om ook enkele eigen dialogen te maken
die met het onderwerp te maken hebben.

Spreekoefening gebaseerd op de tekst en de rubriek ¿Cómo se dice?. Klassikaal en mondeling.

Een nog gestuurde oefening die tweetallen dan wel in de hele groep kan. Wat zouden de cursisten doen in deze
situaties? Vraag de cursisten niet alleen de zinnen af te maken, maar uitgebreid te beschrijven wat ze zouden
doen of zeggen in dergelijke situaties.

Een mooie leestekst over veranderende opvattingen over drugsgebruik. We stellen een achttal vragen over de
inhoud van de tekst en over bepaalde uitdrukkingen (vragen 7 en 8).

Een schrijfoefening die de cursisten verbanden laat leggen met de situatie in ons land. De twee vragen dienen
om de inhoud te sturen. Laat hen wat gegevens opzoeken via Internet en hun mening met argumenten
onderbouwen. 

Extra suggestie:
Aan de schrijftekst kan een mondelinge presentatie worden gekoppeld. De cursisten kunnen gebruik maken van
de gegevens die zij hebben verzameld. Dring erop aan dat ze niet van papier voorlezen, maar hooguit gebruik
maken van een ‘spiekbriefje’. De oefening kan schriftelijk worden voorbereid.

In tweetallen. Een open gesprek over la drogodependencia. De vragen dienen om het gesprek te beginnen dat
erop gericht moet zijn oplossingen te bedenken en daarvoor argumenten te geven.

Hele groep. Bouwt voort op de vorige oefening, maar nu gaat het erom alle oplossingen die de cursisten
hebben bedacht, bij elkaar te brengen. U kunt deze oplossingen en argumenten in sleutelwoorden op het bord
schrijven en zo ook dit groepsgesprek sturen.

Humor in een vreemde taal begrijpen, laat staan waarderen, is niet gemakkelijk. Deze vonden wij wel leuk. We
beginnen met een globale opdracht (A), daarna specifieke vragen (B) en tenslotte een spreekoefening om zelf
moppen te vertellen. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar wellicht zijn er verborgen talenten onder uw cursisten
die maken dat zij dit aandurven. 

16 Escucha

15 Comparad

14 Dialoga y busca soluciones

13 Escribe

12 Lee y contesta

11 Explica

10 ¿Cómo se dice?

9 Habla

8 Traduce
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30 No dejar de vivir

TB
De leerdoelen van deze les zijn
1 veronderstellingen uiten;
2 je gedachten weergeven over je leven en toekomst. 

De uitgangstekst van deze les gaat over een interview door iemand van Televisión Española (TVE) met twee
oude mensen (een is zelfs 102!)  over hun toekomstverwachtingen. De tekst levert een realistische maar
tegelijkertijd optimistische visie op het leven en de toekomst.

De grammatica die aan bod komt betreft voorwaardelijke bijzinnen in het verleden die in het Spaans op twee
manieren kunnen worden weergegeven. De eerste (die ook al in de vorige les aan bod is geweest), is de
subjuntivo in voorwaardelijke zinnen in het verleden. De tweede manier is die met het voorzetsel de + infinitivo.
We geven enkele voorbeelden van beide manieren en stellen er vragen over. Verwijs ook naar de
overzichtsgrammatica, respectievelijk paragraaf 83,2 en paragraaf 85,3. 

De ¿Cómo se dice?-rubriek bevat een aantal uitdrukkingen over voorwaardelijke bijzinnen in het verleden, zowel
met de imperfecto de subjuntivo als met de + infinitivo. 

De idea is een heel relativerend spreekwoord voor oude(re) mensen en de letterlijke vertaling van ons
spreekwoord ‘onkruid vergaat niet’.

OB

We hebben de vragen vrij algemeen gehouden zodat de cursisten ze zeker kunnen beantwoorden met de
woordenschat die ze kennen.

Een aantal uitdrukkingen uit de uitgangstekst om te controleren of alles goed werd begrepen.

Een woordspelletje op woorden die te maken hebben met la tercera edad.

Woordenschatoefening op combinaties van werkwoorden en hun bijbehorende complementen uit de
uitgangstekst.

Oefening op de woordenschat: zinnen maken met de gegeven woorden.

Een oefening om beide constructies om voorwaardelijkheid in het verleden uit te drukken, te leren gebruiken.
Laat eerst de cursisten de vragen bij beide voorbeelden in het bronnenboek beantwoorden.

In deze vertaaloefening komen allerlei grammaticale aspecten aan bod die we in deze en vorige lessen hebben
behandeld: voorwaardelijke zinnen in het verleden (inclusief constructie met ‘de+ infinitivo’) como si +
imperfecto de subjuntivo, en perífrasis zoals die met soler, volver en gustar.

7 Traduce

6 Haz frases

5 Haz frases

4 Combina

3 Busca

2 Traduce

1 Escucha y contesta



Een nog geleide oefening om meningen uit te wisselen over wat ieder doet om gezond te leven. Verwijs naar de
uitdrukkingen in de ¿Como se dice?-rubriek. Laat de cursisten ook zelf manieren om gezond(er) te leven,
bedenken. Eerst in tweetallen en daarna in de hele groep verslag aan elkaar uitbrengen.

Een luisteroefening op een interview van Radio Nacional de España met nog twee ‘oudjes’. De oefening bestaat
uit twee delen:
A: Een vijftal vragen over de tekst;
B: Een aantal uitdrukkingen uit de tekst die naar het Nederlands moeten worden vertaald en die de cursisten

ook kunnen gebruiken in de volgende spreekoefeningen.

In tweetallen. Een gesprekje over oude mensen in je familie en hun leven. De vragen die wij stellen, dienen als
startpunt voor het gesprek. 

Extra suggestie: 
Maak er, na de gesprekjes in tweetallen, een gesprek in de hele groep van waarbij uit iedere groep de
ervaringen met de oudere familieleden worden verteld. Speel antwoorden door en maak er een open gesprek
van.

In tweetallen. Een gesprek tussen de cursisten over of ze graag oud zouden willen worden of niet. De vragen die
wij stellen, dienen wederom als startpunt voor het gesprek. 

In tweetallen. Een gesprek over toekomstdromen. We geven een voorbeeld van een inleider.

Extra suggestie:
Maak er na de gesprekjes in tweetallen een gesprek met de hele groep van. Speel de bevindingen uit elk
groepje door en maak er een open gesprek van over toekomstdromen. 

Een gesprek naar aanleiding van een lijst met dingen die BBC-luisteraars nog graag voor hun dood zouden
willen doen. De cursisten moeten er tien kiezen die hen het meeste aanspreken en er dan enkele omschrijven.
Wij zelf geven nog een mogelijkheid in het onderschrift bij de foto, n.l. de Camino de Santiago lopen of fietsen.
N.B. Let erop dat op de foto Camiño staat, nl. het Gallicische woord voor ‘weg’.

Extra suggestie:
Een mooie aanleiding om iets meer te vertellen over:
1 De Camino naar Santiago de Compostela, de pelgrimstocht naar Santiago, een cultureel fenomeen door de

eeuwen heen dat bepalend is geweest voor het religieuze en culturele leven in het Noorden en ook de rest
van Spanje en waarheen pelgrims uit heel Europa naar toe trokken en dat ook nu nog heel populair is onze
landen. 

2 We geven u enkele enlaces naar de vele sites die gaan over de Camino de Santiago:
http://camino-de-santiago.startpagina.nl/
http://www.xacobeo.es/2006/index.asp 
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/federacion/inicio.asp
http://www.compostelagenootschap.be/
http://www.santiago.nl/ 
De eerst is een startpagina van waaruit u heel veel informatie kunt laten opzoeken, de tweede is de officiële
Gallicische site. We voegen nog drie sites toe, een van de Spaanse, een van de Vlaamse en een van de
Nederlandse vrienden van de Camino de Santiago.  

13 Lee y escoge

12 Explica

11 Pregunta y opina

10 Explica

9 Escucha y contesta

8 Habla
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We drukken hieronder achtergrondinformatie af van de pelgrimage naar Santiago die we uit de Nederlandse
website hebben overgenomen.

*****

Achtergronden
Jacobus de Meerdere, zoon van Zebedeüs en Maria Salomé, wordt samen met zijn broer Johannes de
Evangelist en Simon Petrus beschouwd als de door Jezus het eerst geroepen apostelen. Zij waren vissers
van beroep, en hij vroeg hen hem te volgen en 'vissers van mensen' te worden. Toen Jezus in het jaar 31 zijn
raad van discipelen vormde werden beide broers, die tijdens zijn leven zijn meest intieme leerlingen waren,
hierin opgenomen. 

De apostel Jacobus predikte na Jezus’ dood het evangelie in Palestina, met name in Samaria en Judea en
volgens de overlevering later ook in Spanje. Van hieruit keerde hij terug naar Jeruzalem, waar hij op bevel van
koning Agrippa 1 gevangen genomen werd. Korte tijd later, omstreeks het jaar 44, stierf hij hier als eerste van de
apostelen de marteldood.

Wonderbaarlijk zijn de verhalen die vervolgens vertellen van de overbrenging van zijn lichaam naar de Galicische
kust van Spanje, waar het begraven werd en gedurende lange tijd totaal vergeten. Eeuwen gaan voorbij, waarna
pas in het jaar 811 of 813, zo vertelt de legende, zijn stoffelijk resten aangetroffen worden op een oud Romeins
grafveld met de naam Campus Stellae, een plaats waar een schitterende ster de vinders van het graf naar toe
had geleid. 

De vondst van zijn graf heeft grote gevolgen. Ter plekke wordt een bedehuis gebouwd waaromheen zich een
snel groeiende christengemeenschap vestigt die zich met de zorg ervan belast. Al snel blijkt er behoefte te
bestaan aan een grotere kerk en korte tijd later prijken er op dezelfde plaats drie. Zo wordt de kiem gelegd voor
een nieuwe stad, een plaats die onder de naam Santiago de Compostela de geschiedenis zal ingaan.

Over de aanwezigheid en eerdere prediking van Jacobus in het westen van het Iberisch schiereiland wordt pas
bericht vanaf het einde van de 8ste eeuw, de tijd waarin het grootste deel van het huidige Spanje door de Moren
was veroverd. Vanaf dan wordt de apostel, die bij het koningshuis van Asturië in hoog aanzien staat,
geassocieerd met het christelijk koningschap in noordwest-Spanje en later ook met de strijd tegen de Moren.
Geroemd om zijn inbreng in de Reconquista, de heroveringsstrijd van Spanje op de Moren, wordt hij ‘onze
machtige beschermer’ genoemd. De mythe van San Iago Matamoros, de ‘Morendoder’, is geboren.

Voorafgegaan door Godeschalk, bisschop van Le Puy, die in 951 als eerste bekende pelgrim op bedevaart ging
naar Santiago, gaan pelgrims uit alle windstreken op weg naar zijn graf, waarna zij – eenmaal thuisgekomen –
getuigenis afleggen van de talrijke en unieke mirakelen die hem toegedicht worden, berichten die zijn roem
verder versterken. Voor Europa is de 10e eeuw echter een eeuw van opperste onrust, oorlogen en economische
rampspoed. In 997 wordt de stad Santiago in zijn geheel door al-Mansur verwoest en daarmee ook de kerk. Van
pelgrimage zal de eerste tijd geen sprake meer zijn.

Pas in de volgende eeuw begint een algeheel herstel dat zich gedurende meerdere eeuwen zal voortzetten. De
mensen voelen zich weer veilig en de pelgrimsstoet zet zich weer in beweging. In 1075 begint men aan de bouw
van een nieuwe kathedraal. Omstreeks dezelfde tijd kent paus Urbanus aan Santiago de Compostela, dat
inmiddels uitgegroeid is tot de religieuze hoofdstad van West-Europa, het predicaat bisschopsstad toe. Met de
herbouw van de kerk wordt de pelgrimage verder leven ingeblazen en neemt de verering van de apostel
geleidelijk de vorm aan van een cultus. De stoet zwelt aan en van heinde en verre trekken de pelgrims op om
over de door heel Europa verspreide wegen naar Jacobus te gaan. En met de pelgrims komen de zieken en
hulpbehoevenden, lieden die hun laatste hoop op de Apostel hebben gesteld en daarnaast ook de avonturiers
en neringzoekenden, de valse pelgrims en andere lieden van allerlei slag. 

Bron: "Praktisch pelgrimeren naar Santiago de Compostela" (3e, herziene en uitgebreide druk, 2007, uitgegeven
door het Nederlands Genootschap van Sint Jacob)
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