
In de onderbouw volgen alle leerlingen op het TBL (behalve bij 

havo Expeditie) naast hun gewone vakken een masterclass. Ze 

kunnen kiezen voor Art, Business, Oriëntatie op Taal en Cultuur 

(OTC) of Science. Bij OTC maken de leerlingen kennis met de twee 

wereldtalen Spaans en Chinees. De docenten die deze lessen ver-

zorgen zijn native speakers: Raquel van Erven Escudero Losa en 

Luisa van Tilburg-Blandón voor Spaans en Jessica Sun voor Chi-

nees. Als je kiest voor OTC is het fijn als je taalgevoelig bent, 

maar je moet vooral enthousiast zijn over taal en cultuur.

Jessica: ‘In de onderbouw volgen de leerlingen die kiezen voor 

OTC ongeveer twaalf lesuren Chinees per jaar (in leerjaar 1 en leer-

jaar 2). Ze maken kennis met de taal en leren bijvoorbeeld hoe ze 

zich moeten voorstellen in het Chinees. Ze leren tot honderd tellen 

en we oefenen met het schrijven van Chinese tekens. Verder zijn 

de lessen vooral gericht op de Chinese cultuur. We hebben het bij-

voorbeeld over het onderwijs en scholen in China en de verschillen 

ten opzichte van hier. Dit zorgt voor bewustwording van die cul-

tuurverschillen. En ook al vergeten leerlingen na verloop van tijd 

misschien wat ze geleerd hebben over de taal, wat ze leren over de 

cultuur blijft hun altijd bij.’ 

Chinees wordt in leerjaar 1 en 2 gegeven, maar Spaans loopt door 

tot en met leerjaar 3. De eerste twee jaar krijgen de OTC-leerlingen 

elke week één uur Spaans en één uur academische voorbereiding. 

Als er lessen Chinees zijn, vervalt de academische voorbereiding. 

In het derde jaar krijgen de leerlingen één uur Spaans per week en 

ze bereiden zich voor op het DELE-examen (Diploma de Español 

como Lengua Extranjera). Raquel: ‘In het derde jaar gaan we ook 

met de leerlingen naar Spanje. Daar volgen ze een intensieve taal-

cursus van vijf dagen en kunnen ze zelf de Spaanse cultuur erva-

ren, onder andere tijdens hun verblijf in gastgezinnen. Met een 

DELE-diploma op A1 of A2 niveau sluiten ze de masterclass OTC 

voor Spaans af.’ Dit diploma is officieel en internationaal erkend 

en wordt namens het Spaanse Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Sport toegekend door het Instituto Cervantes.

Vergroot je wereld en verleg je grenzen  
met de masterclass OTC op het TBL

Tijdens de lessen Spaans ligt de nadruk meer op taalverwerving, 

maar de cultuur van Spanje en Spaans-Amerika komt zeker ook 

aan bod. Raquel: ‘Omdat er zoveel leerlingen voor OTC hebben ge-

kozen, zijn er nu twee docenten Spaans voor deze masterclass. 

Luisa komt uit Nicaragua en mijn ouders komen allebei uit Spanje. 

Dit heeft allerlei voordelen, voor het cultuuronderwijs én voor de 

taalverwerving. We hebben allebei een andere achtergrond en 

omdat we met zijn tweeën zijn, kunnen we spreekvaardigheid bij-

voorbeeld in kleine groepjes aanbieden.’  

De drie docenten zijn enthousiast over hun masterclass. Jessica: 

‘Kiezen voor OTC draagt bij aan je ontwikkeling als wereldburger. 

Je vergroot je wereld en verlegt je grenzen.’ Luisa: ‘Het is geweldig 

om te zien hoe actief de leerlingen meedoen in de lessen. We doen 

veel met muziek en spelletjes om de lesstof afwisselend aan te 

bieden.’ Raquel: ‘Aan het eind van het eerste en tweede jaar hou-

den de leerlingen een presentatie over een onderwerp dat past bij 

taal en cultuur. De ouders zijn daarbij aanwezig. Het is prachtig om 

te zien hoeveel de leerlingen dan al geleerd hebben!’

Voor Spaans is er een doorlopende leerlijn op het TBL. Na de mas-

terclass kunnen leerlingen in de vierde verdergaan met Spaanse 

Taal en Literatuur. Raquel: ‘Als je havo volgt, sluit je Spaans op dit 

moment af met een schoolexamen. Voor atheneum of gymnasium 

doe je op het TBL in de zesde Centraal Schriftelijk Eindexamen 

voor Spaans. Dat is uniek hier in de omgeving!’


