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PTA Spaans Q-highschool schooljaar 2022-2023 cohort HAVO 2021-2023 

Examenprogramma: https://www.examenblad.nl/examenstof/moderne-vreemde-talen-havo/2023/f=/mvt_havovwo.pdf 

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.  

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

Domein A: Leesvaardigheid 

Domein B: Kijk- en luistervaardigheid  

Domein C: Gespreksvaardigheid  

Domein D: Schrijfvaardigheid 

Domein E1: Literatuur  

Domein F: Oriëntatie op studie en beroep.  

Het centraal examen: 

Het centraal examen heeft betrekking op domein A.  

Het schoolexamen: 

Het schoolexamen heeft betrekking op: de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft; indien het bevoegd 

gezag daarvoor kiest: één of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft; indien het bevoegd gezag 

daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen. 

 

https://www.examenblad.nl/examenstof/moderne-vreemde-talen-vwo/2023/f=/mvt_havovwo.pdf
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PTA Q-highschool SPAANS HAVO 
Afname 
periode 

Domeinen/subdomeinen/ 
eindtermen: wat moet de leerling 

kennen en kunnen?  

Inhoud onderwijsprogramma:  
Hoe bereidt de leerling zich voor/wordt de 

leerling voorbereid op de toets? 

Toetsvorm,  
-duur en -code) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3 of 4 
blok 4 

Domein A: leesvaardigheid 
Domein B: kijk- en luister-
vaardigheid 
Domein D: schrijfvaardigheid 

Basismodule 
Hoe overleef ik mijn vakantie in Spanje? 
(verplichte module) 
Inhoud: De leerling leert om in het Spaans een 
accommodatie te boeken, deel te nemen aan een 
excursie en om kaartjes te kopen voor het openbaar 
vervoer.  ERK A1. 

Materiaal: Reader Actualidades en online omgeving 

Voorbereiding op toetsing: In de lessen wordt 
aandacht besteed aan woordenschat en grammatica 
passend bij het thema. De leerling oefent hiermee 
ook zelfstandig. Daarnaast kiest de leerling een 
vakantiebestemming om zelf de geleerde kennis op 
toe te passen. 

M0133 
Praktische opdracht 

 
 

ja 1 

Leerjaar 
4 

blok 3 
 

Domein D: schrijfvaardigheid  
Domein E1: literatuur 

Actualidades (verplichte module) 
Inhoud: We bestuderen de achtergrond en actualiteit 
van diverse Spaans-Amerikaanse landen, 
woordenschat passend bij die landen en bij de media 
en de verleden tijd. ERK A2. Daarnaast bestudeert de 
leerling zelfstandig een (deel van een) literair werk uit 
Latijns-Amerika. 

Materiaal: Reader Actualidades, online omgeving en 
diverse Spaanstalige nieuwsmedia. 

Voorbereiding op toetsing: De leerling bestudeert 
gedurende de hele periode één land in Latijns-
Amerika en houdt hierover een blog bij. Daarnaast 

M0170 
Praktische opdracht 
Blog schrijven 

nee 1 
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oefent hij met de aangeboden woordenschat en 
grammatica, waaronder de pretérito indefinido. 

Leerjaar 
4 

blok 2 
 

Domein C: gespreksvaardigheid 
Subdomein C1: gesprekken voeren 
Subdomein: C2: spreken 

Días festivos (verplichte module) 
Inhoud: De leerling bestudeert verschillende 
feestdagen in de Spaanstalige wereld en leert te 
presenteren en converseren over tradities en 
gewoonten, in de tegenwoordige en verleden tijd ERK 
A2. 

Materiaal Reader Días Festivos en online omgeving. 

Voorbereiding op toetsing: De leerling oefent met de 
aangeboden woordenschat en met de pretérito 
imperfecto. Hij bestudeert zelfstandig een zelf 
gekozen feestdag uit de Spaanstalige wereld. 

M0171 
Mondelinge toets 
(20 min) 
Presentatie/conversatie 

ja 1 

Leerjaar 
4 

blok 1 

Domein B: kijk en 
luistervaardigheid 
Domein D: schrijfvaardigheid 
Domein E1: literatuur 

Música (verplichte module) 
Inhoud: De leerling leert woordenschat die te maken 
heeft met thema muziek. We bestuderen traditionele 
muziekstijlen uit de Spaanstalige wereld. De leerling 
leert te vertellen over wat hij leuk vindt (gustar) en 
om de taal creatief te gebruiken ERK A1. Ook komen 
verschilende gedichten aan bod. 

Materiaal: Reader Música en online omgeving. 

Voorbereiding op toetsing: Tijdens de bijeenkomsten 
wordt veel aandacht besteed aan mondelinge 
vaardigheden. De leerling oefent zelfstandig verder 
met de aangeboden woordenschat en grammatica. 

M0172 
Praktische opdracht 

nee 1 

Leerjaar 
4 

blok 4 

Domein A: leesvaardigheid 
 

El mundo es mío (verplichte module) 
Inhoud: De leerling leert om zich zowel verbaal als 
non-verbaal te redden in alledaagse situaties in het 
buitenland. Er wordt aandacht besteed aan gebaren, 
stereotypen, gebruiken en gewoonten, 
communicatiestrategieën en aan vertaalvaardigheid. 

M0173 
Schriftelijke toets 
(90 minuten) 

ja 1 
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De leerling leest een Spaans verhaal passend bij het 
thema. ERK A2. 

Materiaal: Reader El mundo es mío en online 
omgeving. 

Voorbereiding op toetsing: De leerling oefent met de 
verschillende vertaalopdrachten en de woordenschat 
en grammatica die tijdens de bijeenkomsten worden 
aangeboden. 

Leerjaar 
5 

Blok 1 

Domein C: gespreksvaardigheid 
Subdomeinen: 
C1: gesprekken voeren 
C2: spreken 

Examenmodule: 
Hablar como un nativo 
De leerling leert een gesprek te voeren op 
minimaal B2-niveau volgens het ERK. 
 
Materiaal: Reader Hablar 
 
Voorbereiding op toetsing: de leerling spreekt 
tijdens de bijeenkomsten met klasgenoten en 
native speakers en leert gespreksstrategieën. 

M0298 (/M0216) ja 2 

Leerjaar 
5 

blok 2 
 

Domein B: kijk- en 
luistervaardigheid 
 
Domein D: schrijfvaardigheid 
Subdomeinen:  
D1: taalvaardigheden 
D2: strategische vaardigheden 
 

 

Examenmodule: 
¡A Escribir y a escuchar! 
Inhoud: In deze module ligt de focus op de 
taalvaardigheden schrijven en luisteren. De leerling 
leert formele en informele teksten te schrijven en 
audio- en videofragmenten te begrijpen op B1-
niveau. 

Materiaal: Reader Escribir, reader Escuchar 

Voorbereiding op toetsing: De leerling maakt diverse 
schriftelijke opdrachten en verbetert deze met behulp 
van (peer)feedback. De leerling oefent met 
fragmenten uit diverse bronnen, waaronder het DELE-
examen. 

M0299 (/M0217) 
Kijk- en luistertoets 
(60 minuten) 
(Weging 2) 
 
Schriftelijke toets 
(90 minuten) 
(Weging 2) 

 
Nee 

 
 
 

Ja 

          4 
(2+2) 
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Leerjaar 
5 

blok 3 

Domein A: leesvaardigheid 
Domein E: literatuur 
Subdomein E1: literaire ontwikkeling 
Subdomein E2: Literaire begrippen 
Subdomein E3: literatuurgeschiedenis 

Examenmodule 
Literatura hispana 
In deze module ligt nadruk op leesvaardigheid 
Inhoud: De leerling bestudeert de literatuur en 
literatuurgeschiedenis van Spanje en diverse Spaans-
Amerikaanse landen. Hij leert om de werken in 
historische context te plaatsen. 

Materiaal: Diverse werken van Spaanse en Spaans-
Amerikaanse auteurs. 

Voorbereiding op toetsing: De leerling leest de te 
bestuderen werken en leert over de historische 
context. 

M0220 
Schriftelijke toets 
( 60 minuten) 

ja 2 

Berekening eindcijfer schoolexamen:  (M0133 + M0170 + M0171 + M0172 + M0173)+ 2*M0298 + 4*M0299 + 2*M0220) / 13 

Overzicht domeinen per module: 

 A B C D E1 F SE-STOF CSE-STOF 

M0133 X X  X   X X 

M0170    X   X  

M0171   X    X  

MO172  X  X   X  

M0173      X X  

M0298   X    X  

M0299  X  X   X  

M0220     X  X  

 


