
 
Academia de holandés  

Aprende holandés - Leer Nederlands 
 
 
 

Holandés para hispanohablantes 
Nederlands voor Spaanstaligen 

 

   
 
 
 

El aula virtual  – Het virtuele leslokaal  
Información  – Informatie 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información / Informatie 

 
Para más información y/o una oferta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
Voor meer informatie en/of een offerte kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. 
 

Academia de holandés 
www.cursosdeholandes.nl  
info@cursosdeholandes.nl 
+ 31 6 39510646 
Eerste Oosterparkstraat 48 H 
1091 HC Amsterdam 
Nederland 
 
Gratis oefenmateriaal / Material gratis: 
cursosdeholandes.nl/materialdeholandes/ 
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Introducción  
 
La Academia de holandés es parte de la Academia de lenguas que reside en Ámsterdam, Holanda. En nuestro 
instituto organizamos cursos de español y cursos de holandés para hispanohablantes. Además organizamos cursos 
fuera de nuestro instituto y cursos en nuestro aula virtual. 
 
En el aula virtual hay clases con nuestra profesora en vivo. La profesora es holandesa pero habla muy bien español, 
siendo también profesora de español para los holandeses. Pueden ser clases individuales o en grupo a todos los que 
quieren aprender o mejorar el holandés, independiente de dónde estén. Usamos material propio especialmente 
elaborado para hispanohablantes, tanto para las clases en nuestro instituto como para las clases en el aula virtual. 
Nuestros estudiantes tienen acceso al material extra en nuestra página web: www.cursosdeholandes.nl.  
 
Para el aula virtual usamos el programa Zoom. Es un programa con muchas posibilidades: se puede trabajar en un 
grupo grande o dividir el grupo en diferentes aulas para trabajar, por ejemplo, en parejas. La profesora puede ir de 
un aula a otro y ayudar personalmente a los estudiantes. Además se puede chatear, hay una pizarra y se puede 
intercambiar documentos. El programa Zoom graba la clase y el chat y después de la clase los estudiantes reciben 
la grabación para poder volver a ver la clase. 
 
¡Mucha suerte con las clases en el aula virtual! 
 
Patricia Bliek 
Directora de la Academia de holandés 
 

Introductie 
 
Academia de holandés is onderdeel van Academia de lenguas in Amsterdam, Nederland. Op ons instituut worden 
cursussen Spaans en cursussen Nederlands voor Spaanstaligen georganiseerd. Bovendien zijn er cursussen op 
locatie en cursussen in ons virtuele leslokaal. 
 
In het virtuele leslokaal zijn er lessen met een docente Nederlands. Zij is Nederlandse maar spreekt heel goed 
Spaans, omdat ze ook ook Spaans aan Nederlanders doceert. Het leslokaal biedt ons de mogelijkheid om zowel 
privé- als groepslessen te organiseren voor een ieder die de Nederlandse taal wil leren of verbeteren, onafhankelijk 
van waar ze zich bevinden. We gebruiken eigen materiaal dat speciaal voor Spaanstaligen ontwikkeld is, zowel voor 
de lessen op ons instituut als voor de lessen in het virtuele leslokaal.  Onze studenten hebben ook toegang tot 
extra materiaal op onze website: www.cursosdeholandes.nl. 
 
Voor het virtuele leslokaal gebruiken we het programma Zoom. Dit is een programma met veel mogelijkheden: er 
kan klassikaal gewerkt worden of de groep kan over verschillende lokalen verdeeld worden om bijvoorbeeld in 
tweetallen te werken. De docent kan van het ene naar het andere lokaal gaan om persoonlijke ondersteuning te 
bieden aan de studenten.  Daarnaast kan er gechat worden, is er een “schoolbord” en kunnen documenten 
gedeeld worden. De lessen en de chat worden opgenomen en later naar de cursisten gestuurd, zodat de les kan 
worden teruggekeken. 
 
 
Veel succes met de lessen in het virtuele leslokaal! 
 
Patricia Bliek 
Directeur Academia de holandés 
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Clases a medida / Lessen op maat 
 
En el aula virtual organizamos clases a medida. Se puede tomar la cantidad de horas que quiera y cuando quiera.  
Al final hay un ejemplo de un programa por nivel, pero se puede cambiar según las necesidades del/de la estudiante. 
 
Organizamos clases de holandés a todos los niveles (hasta B2) y preparamos para el exámen básico de integración y el 
exámen estatal (Staatsexamen NT2) programa I y II. 
 
In het virtuele leslokaal organiseren we lessen op maat. Het aantal uren les is vrij om te kiezen. Achterin staat een 
voorbeeld van een programma per niveau, maar dit kan worden aangepast aan de behoeftes van de cursist. 
 
We organiseren cursussen Nederlands op alle niveaus (tot B2) y we breiden de cursisten voor op het basisexamen 
inburgering en het staatsexamen Nt2 zowel programma I als programma II. 
 

Material 
 
Para los cursos de holandés usamos material propio elaborado por niveles que consta de libros del alumno y 
audiciones para la comprensión oral. Uno de los motivos por los que decidimos elaborar y utilizar material propio 
fue porque no existía material especialmente destinado para hispanohablantes. Así que podríamos decir que somos 
pioneros en este aspecto. Además, así podemos dar exactamente la calidad que queremos a los cursos para que 
nuestros estudiantes aprendan el holandés de una manera divertida, rápida y comunicativa. Continuamente 
estamos desarollando el material para que sea actual y elaborado según la más reciente didáctica.  
 
Para las clases en el aula virtual hemos elaborado material extra . Encontrará este material en la página web: 
cursosdeholandes.nl/materialdeholandes/.  Además se puede adaptar el 
temario de las clases al/a la estudiante. 
 

Materiaal 
 
Voor de cursussen Nederlands op ons instituut maken we gebruik 
van door ons ontwikkeld materiaal bestaande uit cursusboeken in pdf 
formaat en oefeningen voor de luistervaardigheid, die per niveau zijn 
ontwikkeld. Een belangrijke reden hiervoor was dat er geen speciaal 
materiaal bestond dat gericht was op Spaanstaligen. Wij waren één van 
de eersten in Nederland die daarmee begonnen. Dit geeft ons de 
mogelijkheid om precies die kwaliteit in de cursussen te bieden die nodig 
is om de cursisten op een leuke, snelle en communicatieve manier het Nederlands te leren spreken en verstaan. 
Daarnaast zijn we voortdurend bezig met ontwikkelen om het materiaal actueel te houden en naar de nieuwste 
didactische inzichten vorm te geven.  
 
Voor de lessen in het virtuele leslokaal hebben we nog extra materiaal ontwikkeld. Dit is te vinden op de site 
material: cursosdeholandes.nl/materialdeholandes/. Daarnaast kunnen we inspelen op de wensen van de cursist. 
 

Los requisitos 

 
Para poder asistir a las clases el/la estudiante tiene que disponer de un ordenador o tablet con cámara y una buena 
conexión al internet. El uso de un teléfono móvil también es posible pero no recomendable.  
 

Benodigdheden 

 
Om aan de lessen te kunnen deelnemen dient de cursist te beschikken over een computer of tablet met camera en 
een goede internetverbinding. Het gebruik van een telefoon is ook mogelijk maar niet aan te raden. 
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Clases presenciales 

 
Existe la posibilidad de combinar las clases en el aula virtual con clases presenciales en nuestro instituto. 
 

Contacturen 

 
Er bestaat de mogelijkheid om de lessen in het virtuele leslokaal te combineren met lessen op ons instituut.  
 

Material extra 

 
Disponemos de material extra como por ejemplo un documento con todos los verbos holandeses y sus 
conjugaciones en todos los tiempos. Los verbos aparecen en muchas frases que sirven de ejemplo.   
 

Materiaal extra 
 
We beschikken over materiaal extra zoals bijvoorbeeld een document met alle Nederlandse werkwoorden en de 
vervoegingen in alle tijden. De werkwoorden komen in een heleboel voorbeeldzinnen voor. 
 

Los precios 

 
clases particulares, 1 persona € 25,00  por hora (€ 25,00 por persona) 
clases particulares, 2 personas € 30,00  por hora (€ 15,00 por persona) 
clases particulares, 3 personas € 33,00  por hora (€ 11,00 por persona) 
clases particulares, 4 personas € 36,00  por hora (€ 9,00 por persona) 
 
Si tomas 5 clases y pagas antes de empezar hay un descuento de 5%, en el caso de 10 clases el descuento es 10%. 
 
El precio del material son 10 euros. 
 
Para las clases usamos el programa Zoom que tiene muchas posibilidades. Después de la clase mandamos el 
“chat” de la clase y el vídeo. En esta manera se puede volver a ver toda la clase.  
 
Se puede pagar por transferencia bancaria o PayPal. 
 
Si no eres principiante lo mejor es hacer primero el test de nivel en nuestra página web. Es importante escribir un 
trocito también y mandarlo. En algún momento en el test después de nivel 1 aparece la opción de escribir un texto. 

 

De prijzen 

 
privéles, 1 persoon € 25,00  per uur (€ 25,00 per persoon) 
privéles, 2 personen € 30,00  per uur (€ 15,00 per persoon) 
privéles, 3 personen € 33,00  per uur (€ 11,00 per persoon) 
privéles, 4 personen € 36,00  per uur (€ 9,00 per persoon) 
 
Als je van tevoren 5 uur afspreekt en betaalt is er een korting van 5%, in het geval van 10 uur is er 10% korting. 
 
De prijs van het materiaal is € 10,00. 
 
We maken voor de lessen gebruik van het programma Zoom, dat veel mogelijkheden heeft. Na de les sturen we 
de chat en de video van de les naar de cursist(-en). De les kan dan worden teruggekeken.  
 
Betaling kan geschieden door middel van een bankoverschrijving of via PayPal. 
 
Als je geen beginner bent kun je op de website een niveautest doen. Het is belangrijk dat je ook een stukje schrijft 
en naar ons opstuurt. Op een bepaald moment in de test wordt hierom gevraagd.  



Niveles (un ejemplo hasta el nivel A2) / Niveaus (een voorbeeld tot A2 niveau) 
 
Nivel A0  - Nivel A1.1 (elemental 1) 
 
Entre 15 y 20 horas de clase y 20 horas de autoestudio 
 
Los temas del curso son: 
 
intercambiar datos personales 
los verbos ser y estar 
los sustantivos con su artículo 
los números, preguntar por el precio e ir de compras 
los verbos regulares e irregulares del presente 
el orden de las oraciones y la negación 
hablar en el futuro (el verbo ir), hablar de los gustos y aficiones. 
pedir en un bar y restaurante 
la hora 
hablar del tiempo 
el verbo tener que 
proponer algo 
vocabulario relacionado con cada tema. 
 
El/la estudiante tiene que hacer deberes en casa. Hay ejercicios de vocabulario y gramática, leer, escribir y escuchar. 
 
Niveau A0 – A1.1 (beginners 1) 
 
Tussen de 15 en 20 uur en 20 uur zelfstudie: 
 
De thema’s van de cursus zijn: 
 
uitwisselen van persoonlijke gegevens 
het werkwoord zijn 
de zelfstandige naamwoorden 
de getallen, de prijs vragen en boodschappen doen 
de regelmatige en onregelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd 
de woordvolgorde en de ontkenning 
praten over plannen in de toekomst (gaan), praten over hobby’s en voorkeuren (houden van, leuk vinden) 
bestellen in een bar en restaurant 
klok kijken 
praten over het weer 
het werkwoord moeten 
het doen van een voorstel (het werkwoord zullen) 
woordenschat bij elk thema.  
 
De cursist dient daarnaast huiswerk te maken: grammatica, woordenschat, lezen, schrijven en luisteren.  



Nivel A1.1 – A1.2 (elemental 2) 
 
Entre 15 y 20 horas de clase y 20 horas de autoestudio. 
 
Los temas del curso son: 
 
intercambiar datos personales 
la descripción física y el carácter 
los posesivos 
los adjetivos 
hablar de la familia 
hacer comparaciones 
repaso del presente de los verbos 
el gerundio 
el pretérito perfecto 
el dolor e ir al médico 
hablar de las costumbres 
vocabulario relacionado con cada tema. 
 
El/la estudiante tiene que hacer deberes en casa. Hay ejercicios de vocabulario y gramática, leer, escribir y escuchar. 
 
Niveau A1.1 – A1.2 (beginners 2) 
 
Tussen de 15 en 20 uur en 20 uur zelfstudie. 
 
De thema’s van de cursus zijn: 
 
uitwisselen van persoonlijke gegevens 
praten over karakter en uiterlijk van personen 
vorm en gebruik van de bijvoeglijke naamwoorden 
de bezittelijke voornaamwoorden 
praten over familie en familierelaties 
het maken van vergelijkingen 
herhaling van de tegenwoordige tijd 
beschrijven van een actieve handeling (ik ben aan het …) 
de vorm en het gebruik van de voltooid tegenwoordige tijd (het perfectum) 
praten over pijn en naar de huisarts gaan 
woordenschat bij elk thema.  
 
De cursist dient daarnaast huiswerk te maken: grammatica, woordenschat, lezen, schrijven en luisteren.  
 
Nivel A1.2 – A1 (elemental 3) 
 
Entre 10 y 15  horas de clase y 20 horas de autoestudio 
 
En este curso solamente vamos a hablar y escuchar y hacemos ejercicios para ampliar el vocabulario. Este nivel es 
necesario para llegar al nivel A1 de comprensión y expresión oral. El/la estudiante tiene que estudiar independientemente 
unas 20 horas extras repasando los temas de los primeros 2 niveles y ampliando el vocabulario. 
 
Niveau A1.2 – A1 (beginners 3) 
 
Tussen de 10 en 15 uur en 20 uur zelfstudie. 
 
In deze cursus ligt de nadruk op de spreek- en luistervaardigheid en de uitbreiding van de woordenschat. Dit niveau 
is nodig om ook op het niveau A1 te komen wat betreft deze twee vaardigheden. In deze cursus herhaalt de cursist 
door middel van huiswerk de thema’s uit de eerste twee niveaus en breidt hij/ze de woordenschat uit.  



Nivel A1  - Nivel A2.1 (medio 1) 
 
Entre 15 y 20 horas de clase y 20 horas de autoestudio 
 
Los temas del curso son: 
 
sustituir a personas o cosas 
comparar a las personas y hablar del carácter 
expresar la opinión y reaccionar a la opinión de otra persona o a una noticia 
las formas y el uso del imperfecto de los verbos regulares e irregulares 
el verbo dejar 
el uso de los pasado y la comparación con los pasados en español 
el uso de la palabra “er” 
la forma y el uso del gerundio 
llevar una entrevista de trabajo 
los verbes tener que y no hacer falta 
el verbo poder y saber 
el tiempo futuro (el vcerbo “zullen”) 
vocabulario relacionado con cada tema. 
 
El/la estudiantes tiene que hacer deberes en casa.  
 
Niveau A1 – A2.1 (halfgevorderd 1) 
 
Tussen de 15 en 20 uur en 20 uur zelfstudie: 
 
De thema’s van de cursus zijn: 
 
verwijzen naar personen of dingen  
vergelijken van personen en over het karakter praten 
de vorm en het gebruik van de onvoltooid verleden tijd (imperfectum): regelmatige en onregelmatige 
werkwoorden 
het uitdrukken van je mening en reageren op de mening van een ander of op een bericht 
het werkwoord laten  
het gebruik van het woordje er  
het gebruik van de constructie: Ik zit de krant te lezen 
een sollicitatiegesprek voeren 
de werkwoorden moeten en hoeven  
het werkwoord kunnen  
het werkwoord zullen  
woordenschat bij elk thema.  
 
De cursist dient daarnaast nog huiswerk te maken.  
 
  



Nivel A2.1  - Nivel A2.2 (medio 2) 
 
Entre 15 y 20 horas de clase y 20 horas de autoestudio 
 
Los temas del curso son: 
 
las formas y el uso del condicional 
hablar de hipótesis 
el complemento directo e indirecto: las formas y el orden en la frase 
invitar a una persona 
ir al médico y hablar de los dolores y otras molestias 
las formas y el uso del imperativo 
preguntar e indicar el camino 
dar explicaciones sobre el uso de un programa en el ordenador 
las preposiciones 
vocabulario relacionado con cada tema. 
 
El/la estudiantes tiene que hacer deberes en casa.  
 
Niveau A2 – A2.2 (halfgevorderd 2) 
 
Tussen de 15 en 20 uur en 20 uur zelfstudie: 
 
De thema’s van de cursus zijn: 
 
de vorm en het gebruik van de conditionalis 
praten over hypothesen 
het lijdend en meewerkend voorwerp: de vormen en de volgorde in de zin 
het uitnodigen van een persoon 
naar de huisarts gaan en praten over pijn en andere klachten 
de vorm en het gebruik van de gebiedende wijs 
de weg vragen en uitleggen 
uitleg geven over het gebruik van een computerprogramma 
de voorzetsels 
woordenschat bij elk thema.  
 
De cursist dient daarnaast nog huiswerk te maken.  
 
Nivel A2.2 – A2 (medio 3) 
 
Entre 10 y 15  horas de clase y 20 horas de autoestudio 
 
En este curso solamente vamos a hablar y escuchar y hacemos ejercicios para ampliar el vocabulario. Este nivel es 
necesario para llegar al nivel A2 de comprensión y expresión oral. El/la estudiante tiene que estudiar independientemente 
unas 20 horas extras repasando los temas de los primeros 2 niveles y ampliando el vocabulario. 
 
Niveau A2.2 – A2 (halfgevorderd 3) 
 
Tussen de 10 en 15 uur en 20 uur zelfstudie. 
 
In deze cursus ligt de nadruk op de spreek- en luistervaardigheid en de uitbreiding van de woordenschat. Dit niveau 
is nodig om ook op het niveau A2 te komen wat betreft deze twee vaardigheden. In deze cursus herhaalt de cursist 
door middel van huiswerk de thema’s uit de eerste twee niveaus en breidt hij/ze de woordenschat uit. 
 
 


