
Español

los primeros 
pasos

Bienvenido a la clase ☺



Schakel afleidingen uit



Pen & papier bij de hand
voor aantekeningen



Prográma

• Yo me presento

• ¿Quién quiere presentarse también?

• Clase de español

• Consejos para seguir adelante



¿Quién soy yo?

• Me llamo Linda

• Soy holandesa (de Holanda)

• Soy profesora y empresaria.

• Vivo en Arnhem

• Tengo cuarenta (40) años

• Vivo con mi marido

• Tenemos dos hijos de seis y casi cuatro años.

• Me gusta aprender idiomas y enseñar el español. 

• Hablo siete idiomas.

Soy = Ik ben

Vivo en = Ik woon in

Tengo … años = Ik heb … jaren

Tenemos dos hijos = Wij
hebben 2 kinderen

Hablo = Ik spreek

Me llamo  = Ik heet

Vivo con = Ik woon met

Me gusta = Ik houd van 



Spaans durven spreken

• Eerst is het altijd een beetje spannend.

• De één komt sneller op gang, de ander neemt de tijd, maar 

uiteindelijk praat iedereen.

• Naderhand: Opgelucht, merken dat je niet als enige fouten 

maakt, elkaar helpen, gezellig, leuke mensen leren kennen.

in de live lessen, sesiones de conversación en ook
vandaag in deze beginnersles!



Spaans durven spreken

Belangrijk:

• Eenvoudige zinnen maken – uitgangspunt is wat je kunt zeggen en niet 

hoe je iets wilt zeggen.

• Accepteren dat het nog niet foutloos gaat.

• Onthouden dat je niet alleen in el barco zit.

• Zeggen wat in je opkomt in plaats van er langer over na te denken.



¿Quién eres tú?

Me llamo Anja. Soy holandesa. Vivo en 

Holanda y en España. Vivo en Hillegom y los 

Alcaceres. Tengo 59 (cincuenta y nueve) años. 

Vivo sola en Holanda y vivo con mi esposo en 

España. Tengo dos hijos y mi esposo tiene dos 

hijos. Hablo un poco español. Me gusta yoga y 

la música, cocinar. Escribo libros de recetas. 

Soy = Ik ben

Vivo en = Ik woon in

Tengo … años = Ik heb … jaren

Tenemos dos hijos = Wij
hebben 2 kinderen

Hablo = Ik spreek

Me llamo  = Ik heet

Vivo con = Ik woon met

Me gusta = Ik houd van 



¿Quién eres tú?

Me llamo Luk. Soy belga. Vivo en Lovaina, es una

ciudad en el centro de Bélgica en la parte flamenca. 

Soy flamenco. Tengo 66 (sesenta y seis) años. Estoy 

jubilado desde hace un año. Vivo solo, pero tengo 

una novia y cada año vamos una o dos veces a 

España. La mayoría de las veces vamos a las Islas 

Canarias, porque nos encanta el sol. He seguido un 

curso hace tres años, no tengo posibilidad de 

conversar / hablar. 

Soy = Ik ben

Vivo en = Ik woon in

Tengo … años = Ik heb … jaren

Tenemos dos hijos = Wij
hebben 2 kinderen

Hablo = Ik spreek

Me llamo  = Ik heet

Vivo con = Ik woon met

Me gusta = Ik houd van 



¿Quién eres tú?

Me llamo Santana. Soy holandesa, vivo en 

Waspik, Brabant. Tengo 33 (treinta y tres) 

años. Vivo con mi novio y un perro. Hablo 

tres lenguas. Me gusta yoga, me gusta la 

fiesta y comer. 

Lo siento por mi español.

Todavía estoy aprendiendo. 

Soy = Ik ben

Vivo en = Ik woon in

Tengo … años = Ik heb … jaren

Tenemos dos hijos = Wij
hebben 2 kinderen

Hablo = Ik spreek

Me llamo  = Ik heet

Vivo con = Ik woon met

Me gusta = Ik houd van 



¿Qué quieres aprender?

De basis voor…

en la tienda / el supermercado

en un restaurante

hacer una conversación

pedir direcciones



¿Qué sabes ya?

Palabras en español 

1 minuto…

mundo, coche, día, mano, médico, cabrón

Buenas tardes, una mesa para dos personas, por favor.

tienda de ropa, falda, dinero

la carne, la leche

yo escribo un libro

vale, qué tal, gato

hablar, trabajo, pagar

Yo trabajo en un hospital. Soy médico.

Yo quiero comprar una falda en una tienda elegante.

Yo quiero vivir en España.

Hacemos unas frases ya …



Vale, vamos a empezar con la clase

• español (durven) spreken

• Makkelijker zinnen maken

• Una conversación starten

• los hispanohablantes goed kunnen volgen

• Uitspraak

• Tips para seguir adelante



Hacer frases fácilmente

¿Dónde está …

un restaurante

ropa

electrodomésticos

mascotas

la playa?

una playa tranquila

comer tapas buenas 

el camino más bonito

la comisaría

la discoteca?

el supermercado

la tienda de …… un médico

el hospital

la farmacia

un museo



Hacer frases fácilmente

Quisiera …. Me pones una cerveza…

Quisiera

vino rojo tinto

Yo quiero

una cerveza

unas aspirinas

la paella vegetariana

un mapa de la ciudad

bailar

un vino tinto



Empezar una conversación

• Haz preguntas

• ¿Cómo …?

• ¿Dónde …?

• ¿Por qué …?

• ¿Cuánto …?

• ¿Cuándo …?

• ¿A qué hora …?

hoe ¿Cómo estás? → Estoy bien.

Soy Linda, tengo coche

waar ¿Dónde está la farmacia / el hotel? 

waarom ¿Por qué aprendes español?

hoeveel ¿Cuántos años tienes? → Tengo 40 años.

wanneer ¿Cuándo vas a España?  → Vamos en agosto.

Om hoe laat: ¿A qué hora empieza el futbol? 



Entender a los hispanohablantes

• Más despacio, por favor.

• En español, pero lento por favor.

• Gracias por su paciencia.

• ¿Puede ayudarme, por favor?

• Aprendo español. Quiero practicar.

• ¿Puede repetirlo más despacio / lento, por favor?

• ¿Puede decirlo de manera más simple?

Langzamer, alsjeblieft.

In het Spaans, maar langzaam, alsjeblieft.

Dank voor uw geduld.

Kunt u mij helpen, alstublieft?

Ik leer Spaans. Ik wil oefenen.

Kunt u het langzamer herhalen, aub?

Kunt u het op een makkelijkere manier
zeggen?



Pronunciación

• Les 1.3 in de online proefles bekeken?

• Wat ik tot nu toe gehoord heb in deze les.

• Spaans spreek je uit zoals het er staat.



¿Alguna duda o pregunta?

Voordat we naar het onderdeel “doorzetten & meer 

praktische tips” gaan.

…



Ya no soy tan joven

• Ik ben niet zo jong meer…

• Het is niet de leeftijd, maar ook de voorkennis en vaak ook de ambitie



No tengo tiempo

• Ik heb geen tijd

• Spaans leren kun je makkelijk elke dag “even” doen

• Tips…

• App (Duolingo, Memrise, Mondly, Drop, Babbel…)

• Blz in boekje lezen

• film / serie kijken

• Muziek luisteren

• …



Makkelijk zinnen maken

• Oefenen, oefenen, oefenen

• Waar je ook bent… beginner of al verder

• tegenwoordige, verleden tijd, subjuntivo, condicional…

• Oefen niet per werkwoord, maar per persoon

• Yo voy, yo soy, yo estoy…

• Yo tengo, hablo, bailo, bebo, como, vivo…

• → tú vas, tú eres, tú estás

• → tú tienes, hablas, bailas, bebes, comes, vives



¿Quieres seguir adelante?

• Regelmaat & Afwisseling



¿Quieres seguir adelante?

Doel voor ogen – en zie de kleine stappen die je maakt.

Jouw tempo en jouw manier.



¿Quieres seguir adelante?

• Maar ook samen met anderen

• Hoe dan ook, zorg dat je de taal met regelmaat in de praktijk oefent.

• Zowel luisteren als spreken -> gesprekken met verschillende mensen.



¿Quieres seguir adelante?

• Wil je echt gesprekken in het Spaans kunnen voeren?

• Investeer regelmatig tijd (minstens 4x per week, minstens 20 minuten per keer).

• Zorg voor structuur, maar ook dat het leuk blijft.

• Let op dat je dat leert wat je nodig hebt:

• Het Spaans van het land waar jij Spaans wilt spreken!

• De zinnen voor de situaties die bij jou passen!

• Zoek gezelschap op



Yo te invito…

Cursus in eigen tempo

+ Club de español

https://taal.guru/clubspaans/



Club de español

Online cursus Spaans beginners

• 12 uitgebreide online hoofdstukken

+ 3 maanden club de español

Nu meteen aanmelden  =  

• Precio de Pionero (€ 127,-)

• 1 maand extra (= 4 mnd)

Online cursus

&

3 + 1 maand club

€ 145,- € 127,-

https://taal.guru/clubspaans



Pero…. ¿Qué es la diferencia con otros cursos?

• afwisseling

• opdrachten kiezen

• herkenbare onderwerpen

• praktisch toepasbaar

• gezelligheid en heel veel positieve energie

• en toch nog een keer: heel veel kunnen 

praten!



Club de español

Online cursus Spaans beginners

• 12 uitgebreide online hoofdstukken

+ 3 maanden club de español

Nu meteen aanmelden  =  

• Precio de Pionero (€ 127,-)

• 1 maand extra (= 4 mnd)

Online cursus

&

3 + 1 maand club

€ 145,- € 127,-

https://taal.guru/clubspaans



¿Quieres más?

Groepscursussen

Spaans 1.1 & 1.2 zijn al ingepland – nog 

plekken vrij…

Bij voldoende aanmeldingen starten we met 

Spaans beginners op vrijdagavond.

Online cursus

&

3 + 1 maand club

€ 145,- € 127,-

https://taal.guru/clubspaans



¿Cómo es aprender español conmigo?

• gemak van niet de deur uit hoeven

• veel tijd om te oefenen met praten

• anderen leren kennen, groepsgevoel

Volgens Germaine



¿Qué es el resultado?

Ik ben veel vertrouwder geworden met het 

hardop Spaans praten. 

Ook in de sesiónes de conversación merk ik dat 

ik steeds makkelijker praat en steeds meer weet.

Volgens Germaine



La experiencia de Gina en México

De plekken waar ik het meest mijn Spaans heb kunnen 

gebruiken waren toch veelal de restaurants. En dat 

ging best goed! Vragen om een tafeltje voor twee, 

bestellingen doen, rekening, etc.

Bij aankomst in de hotels gingen ze vaak zelf al Engels 

praten, maar bij één iemand kreeg ik wel voet tussen 

de deur en die man zei; we doen het zo veel mogelijk 

in het Spaans en waar het even niet lukt, verhelderen 

we het wel in het Engels, super leuk!!



La experiencia de Gina en México

Ik merkte gedurende de hele reis dat mijn woordenschat enorm is 

toegenomen!! Met heel veel dingen (bezoeken van 

bezienswaardigheden, dus bij kassa's maar ook infoborden, 

alledaagse verkeersborden) kon ik mijn vriend vaak vertellen wat er 

bedoeld werd en ik stond zelf ook best versteld.

Ik heb zelfs nog een beetje koetjes/kalfjes gesproken met een 

Mexicaans gezin waarmee wij een bootje hebben gedeeld.

Ook kwam mij Spaans goed van pas bij de politie, (want die heb je er 

nogal veel) ik kon beter begrijpen wat ze op dat moment van je 

wilden.
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