
 
 

Bestuur 
Blanca Cano González (voorzitter) 
María Fernanda Martino Ávila (secretaris / literaire bijeenkomsten Leiden) 
Edith Oliver (bestuurslid/ Spaans op HBO en universiteiten) 
Carla Sánchez Kist (Spaans op middelbare school / Redacteur Spaans voor LTM) 
Commissies 
Ivonne Lanza – Spaans op de basisschool / literaire bijeenkomsten Nijmegen) 
Yira Armas – Spaans op het MBO 
Mónica Lema – ICT in het onderwijs / Congres Levende Talen 

 
In 2023 toegevoegd binnen de Commissies: 
Rosario Talavera – tolken en vertalers 

 

Aantal leden: 131 (1e), 51 (2e) 
 

Acties in 2022 
• Platform Spaans. De sectie Spaans heeft samengewerkt aan de lancering van het 

Platform Spaans op 12 mei 2022. Deze groep verbindt en verspreidt informatie, voor 
iedereen die geïnteresseerd is in de Spaanse en Spaans-Amerikaanse taal en cultuur. 
Als onafhankelijk platform, onderhouden door specialisten binnen het onderwijs, de 
cultuursector en het onderzoeksveld, zorgt het voor een neutrale en breed 
georiënteerde kennisdeling rondom activiteiten, informatie en nieuwsberichten wat 
betreft het Spaans in Nederland. Platform Spaans heeft een website waaraan het 
initiatief ten grondslag ligt. De organisaties die zich wijden aan Platform Spaans zijn 
publiek en vertegenwoordigen diverse sectoren, zoals het voortgezet onderwijs, 
culturele instituten, en universiteiten. De initiatiefnemers van Platform Spaans zijn: 
Instituto Cervantes, Consejería de Educación in Benelux, Spaans Levende Talen, 
Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit 
Leiden, Fontys, Hogeschool Utrecht en VDSN. 

• Onder de naam Conspiración Literaria Nijmegen, werden literaire bijeenkomsten 
georganiseerd in samenwerking met Radboud Universiteit. In totaal 3 sessies van 
januari tot april. 

• De studiegroep El baúl de los juegos is vanaf januari actief geweest. In deze groep 
komen docenten bij elkaar om van elkaar te leren en diverse digitale middelen uit te 
proberen voor in de klas. In 2022 werden 3 workshops gehouden. 

• Er werd een forum gehouden voor centraal examen bespreking. CvTE heeft een 
rapport ontvangen over de bevindingen van docenten Spaans in het VO. 

• Op 4 juni werd in Amsterdam El día del profesor de español georganiseerd in 
samenwerking met de FB groep Profesores de español en Países Bajos. 



• De initiatief Generación Excelente werd gelanceerd. Een aantal leerlingen Spaans 
hebben de Dele examen gehaald en leden van de sectie Spaans hebben een 
tegemoetkoming ontvangen doordat ze deelgenomen hebben aan deze initiatief. 

• De studiedag voor docenten Spaans werd gecanceld vanwege beperkingen 
gerelateerd aan het Corona virus. 

• Online groep over poëzie. La cueva de las lobas werd in 2022 voorgezet. In deze 
literaire en poëtische ruimte worden gedichten voorgelezen of voorgedragen en/of 
liedjes beluisterd. De deelnemer legt aan de anderen uit waarom hij, zij het gedicht 
of lied heeft gekozen en deelt relevante informatie over de teksten. 

• Op 7 oktober werd in Utrecht de presentatie van het boek El rumor distante de 
nuestras voces gehouden. Het gaat over een bundel geschreven door docenten 
Spaans die deelgenomen hebben aan een schrijfcursus tijdens de pandemie. Het 
boek is online te bestellen. 

• Binnen de activiteiten van het Platform Spaans werd een studiedag Spaans 
georganiseerd met de lezing van professor Francisco Moreno Fernández over het 
belang de groei van de Spaanse taal. 

• Spaans LT heeft bijgedragen aan het Congres LT op 14 oktober en op het 
online Congres Levende Talen op 3 november. Op 3 november werd een 
online workshop aangeboden over het gebruik en voordelen van de Cito 
luistertoetsen voor het VO. 

• Sectie Spaans wordt ook vertegenwoordigd in het HB van Levende Talen, in de 
commissie Ledenwerving en leden behoud en in de redactie van Levende Talen 
Magazine/Tijdschrift. 

• Sectie Spaans wordt ook vertegenwoordig in de advieskring die feedback geeft aan 
de vakvernieuwingscommissie bij de actualisatie van examenprogramma’s MVT. 

 
Beleidsvoornemens voor 2023 

• De sectie Spaans, Nuffic en de Platform Spaans heeft een informatiecampagne 
georganiseerd over studie in het buitenland. De Internationaliseringsgroep blijft op 
de hoogte via email over beurzen en studiemogelijkheden. 

• Er worden verder meer bijeenkomsten georganiseerd over voorbereiding op en 
bespreking van Centraal Examens. 

• De publicaties op LTM blijven binnen onze prioriteiten dit jaar. 
• De vertalers-tolken groep komt bij elkaar dit jaar onder begeleiding van Charo 

Talavera. 
• Er wordt een studiedag voor Spaans op de Basisschool aangeboden. 
• De Generación Excelente leerlingen krijgen een certificaat dit jaar en de bijbehorende 

scholen ook een bewijs van deelname aan deze initiatief. 
• De sectie Spaans blijft actief op social media (Facebook en Instagram) en de 

dag van de docenten Spaans wordt opnieuw georganiseerd. 



• In samenwerking met de Universiteit Leiden wordt een lezing aangeboden over 
cultuur en politiek. 

• De online groep El baúl de los juegos wordt een digitale ruimte in Teams waarin 
leden hun ervaringen kunnen delen. 

• De literatuur bijeenkomsten van La cueva de las lobas worden nog een paar keer 
aangeboden en dit jaar start een cursus Creatief schrijven onder de begeleiding van 
de schrijfster Alejandra Szir. 

• Om de werving van nieuwe leden te stimuleren, bieden we dit jaar opnieuw gratis 
lidmaatschappen tijdens congressen en online activiteiten. Bestaande leden krijgen 
subsidie binnen de Generación Excelente programma. 

• Wij werken aan de actualisatie van het examenprogramma en organiseren online 
bijeenkomsten om feedback aan te bieden aan de SLO commissie. 

• Vanaf januari 2022 is Carla Sánchez Kist geen directielid Spaans Levende Talen meer, 
maar wel redactielid van Levende Talen Magazine voor Spaans. 

• Organisatie van een profielstukken wedstrijd in samenwerking met het Spaanse 
Consulaat. Prijs uitreiken aan de beste PWS. (mei 2023) 

• Oorkonde Spaans Menciones honoríficas voor de studenten versturen die een 8,5 of 
hoger voor het Examen Spaans (CE) halen. De leerlingen worden opgegeven door de 
Spaans.(1 juni 2023) 

• Docenten Spaans uitnodigen om het examen van het CE te evalueren en hun 
commentaar te delen via de examenfora van de Spaans Levende Talen website. (mei 
2023) 
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