
  

Op het einde van het verplicht onderwijs 
(normaal op je 16e  jaar) gaan de leerlingen naar 
het hoger secundair onderwijs (bachillerato) of 
naar het voortgezet technisch onderwijs 
(formación profesional). Deze opleiding kan 
gewoonlijk in dezelfde school als voorheen 
gevolgd worden. Veel kinderen uit Aguilar de 
Campoo gaan in Santander studeren omdat dit 
niet heel ver weg is. Om verder te kunnen 
studeren moeten studenten een toelatingsproef 
af leggen (Prueba de Acceso a la Universidad, 
beter bekend als de ‘Selectividad’. Hoger 
onderwijs is niet verplicht en er worden 
schoolgelden gevraagd. Deze kosten zijn 
afhankelijk van de richting die men volgt.  
De universiteit is een heel belangrijke hoeksteen 
van de ontwikkeling en vooruitgang van 
Santander.  
Private en openbare scholen bieden dikwijls een 
vervoer naar school en de gemeente waar het 
kind woonachtig is aan met de schoolbus.  
 
Indien je in Spanje wil gaan studeren, heb je een 
ruime keus aan universiteiten. Elke regio 
beschikt over minstens één universiteit en in de 
regio Madrid zijn er zelfs vijftien.  
 

  Typisch Spaans 

Gerechten: 
- De Spaanse tortilla is een dikke omelet van 

aardappels, olijfolie en eieren.  
- Paella: In de oorspronkelijke paella deed 

men kip en konijn, maar tegenwoordig 
kennen wij dit rijstgerecht vooral met vis.  

 
Stierenvechten: 

- Ondanks dat veel Spanjaarden er zelf ook 
steeds meer op tegen worden, maakt het 
stierenvechten nog steeds deel uit van de 
Spaanse cultuur.  

 
Flamenco: 

- De flamenco is een dans die barst van de 
energie en passie.  

 

 
 

Aguilar de Campoo 
 
Aguilar de Campoo is een gemeente in de Spaanse 
provincie Palencia in de regio Castilië en León.  Het 
is een hele mooie plek, waar 7203 mensen wonen.  
Aguilar ligt op een hoogte van ongeveer 892 meter. 
 
Het klooster van Santa María la Real is een oude 
abdij van de orde Premonstratense gelegen in het 
centrum van Aguilar de Campoo. Santa Marïa la 
Real herbergt momenteel het hoofdkantoor van de 
Stichting Santa Maria Real-Center of Studies en het 
ROM Museum. Hier gaan veel kinderen naar 
school. Het is een middelbare school.  
 

 

 

 

 

  

 

 

  

Aguilar de 
Campoo 

  

   

 

 



Programma:  
 

Zondag:  
16:00 Aankomst in Aguilar de Campoo. 
 
Maandag:  
8:30 De directeur spreekt. 
9:00 Bezoek aan het klooster.  
10:15 Bezoek aan de ROM.  
12:00 Bezoek aan het gemeentehuis.  
14:15 Terug naar de families. 
17:00 Spaanse leerlingen presenteren het Spaanse 
onderwijssysteem.  
18:00 Sport activiteiten. 
 
Dinsdag:  
9:00 Vertrek naar La Olmeda en Valladolid.  
10:30 Bezoek aan Villa Romana de La Olmeda. 
12:00 Vertrek naar Valladolid. 
13:00 Aankomst in Valladolid. Vrije tijd.  
16:30 Bezoek aan Norte de Castilla. (krant). 
18:00 Terug naar Aguilar de Campoo.  
 
Woensdag: 
9:00 Bezoek aan  Gullón (koekjesfabriek).  
12:30 live radio programma.  
12:30 Spaanse les. 
14:15 Terug naar de families.  
17:00 Bespreking carrière boosters. 
18:00 Einde activiteiten.  
 
Donderdag: 

10:00 Bezoek aan Burgos Kathedraal. 
11:30 Bezichtigingen en vrije tijd.  
16:00 Bowlen in Burgos. 
18:00 Terug naar Aguilar de Campoo.  
 
Vrijdag: 
8:30 Aankomst op school.  Zoeken naar een baan 
in Spanje en afscheid nemen. 
11:30 Terug naar Nederland. 
 

  

Villa Romana de La Olmeda: 

Deze villa werd op 5 juli in het jaar 1968 
gevonden door Javier Cortes. De villa is 
gebouwd in de 1e eeuw of de 2e eeuw. 
Er zijn nog veel restanten en die hebben wij 
bezocht.  
 

 

 

 

 

Gullón: 

Op het bezoek aan de 

koekjesfabriek hadden 

we ons echt verheugd 

omdat wel heel erg 

benieuwd waren. Helaas 

mocht je binnen geen foto’s maken. We konden 

binnen zien hoe de koekjes werden gemaakt, 

gebakken en verpakt.  

In deze fabriek werken veel mensen en is dus 

heel belangrijk voor Aguilar de Campoo. Als dit 

bedrijf failliet gaat dan verliezen heel veel 

mensen hun baan. 

Aan het einde van de tour kregen we twee 

pakken koekjes mee.  

 

 

 

 

 

  

 

Burgos Kathedraal: 

De bouw van het kathedraal begon in opdracht 

van Ferdinand Ш van Castilië in 1221 en 

duurde voort tot 1576. Dit bouwwerk is 

fascinerend door zijn gotische stijl 

(laatmiddeleeuwse stijl). Deze stijl kenmerkt 

zich door het gebruik van veel spitsbogen (zoals 

je ook bij het kathedraal ziet), de techniek van 

luchtbogen (bogen die de verbinding vormen 

tussen de steunbeer en de buitenmuur) en de 

hoge glasramen en roosvensters. Het is een 

prachtig kathedraal en heel mooi van binnen. 

Burgos: 

Burgos is een hele mooie stad. Hier mochten we 

shoppen en eten. Dat deden wij samen met de 

Basken. Het was heel gezellig. 

  


