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In de recente hervorming van het onderwijs in 
Franstalig België heeft men – naast techniek – 
het Latijn een verrassend centrale plaats toe-
gewezen: elke leerling zal vanaf het kleuteron-
derwijs tot de leeftijd van vijftien jaar Latijn 
moeten leren. Terwijl dit uiteraard voortreffe-
lijk nieuws is voor classici die het klassieke erf-
goed willen behouden voor toekomstige gene-
raties, brengt dit echter ook noodzakelijk vra-
gen met zich mee over het doeleinde van Latijn 
in het onderwijs. Als Latijn voor iedereen toe-
gankelijk wordt, kunnen dan de huidige didac-
tiek en inhoud gehandhaafd worden?  
 
Terwijl het Belgische klassieketalenonderricht 
traditiegetrouw voornamelijk gericht is op de 
intellectuele top van leerlingen, is in het Ver-
enigd Koninkrijk al lang een democratiserings-
proces aan de gang om de nog steeds elitaire 
status van Classics (wat Latijn en Grieks, maar 
ook Classical Civilisation en Ancient History in-
houdt) tegen te werken.21 Ik werk zelf al zeven 
jaar lang samen met scholen en de overheid in 
Wales om klassieke talen toegankelijk te ma-
ken voor iedereen, niet alleen als deel van het 
curriculum, maar ook bijvoorbeeld in na-
schoolse lessen waarin leerlingen van verschil-
lende scholen samen leren.  
 

                                                      
21 Voor meer informatie, zie mijn artikel Klassieke talen in crisis?! Internationale perspectieven, dat binnenkort in Kleio 
verschijnt. 
22 Zie ook VAN HOUDT, T., Latijn en Grieks: goed voor de sterken, sterk voor de zwakken!, Kleio, 2012, pp. 191-195. Mijn 
titel verwijst trouwens met opzet naar klassieke talen, niet alleen het Latijn. Terwijl Latijn veel meer gegeven wordt dan 
Grieks (ook in het Verenigd Koninkrijk), is de problematiek aangaande het democratiseringsproces immers soortgelijk. 

Het is op basis van deze ervaring dat dit artikel 
de dialoog over didactiek en inhoud aangaat, 
niet alleen in verband met de curriculumver-
nieuwingen in Franstalig België, maar ook om 
in Vlaanderen de democratisering van klassie-
ketalenonderwijs aan te sporen.22 In de hierop-
volgende bespreking heb ik dan ook met opzet 
bepaalde voorbeelden uitgekozen die contro-
versieel kunnen overkomen. Er zijn enorme 
verschillen tussen België en het Verenigd Ko-
ninkrijk, en wat in Wales werkt, werkt daarom 
niet in Vlaanderen. Maar ik hoop met mijn be-
spreking de dialoog aan te gaan niet alleen 
over de problematiek maar ook over de moge-
lijkheden van het democratiseringsproces van 
klassieke talen. 
 

1 Didactiek: het doel van klassieketa-
lenonderwijs 

 

Op dit ogenblik zijn klassieke talen in het Belgi-
sche onderwijs voornamelijk voorbehouden 
voor de taalsterkste leerlingen van het middel-
baar onderwijs. De curriculumhervorming in 
Franstalig België maakt Latijn echter verplicht 
voor leerlingen met een ruime waaier aan 
vaardigheden en introduceert het ook in het 
lager onderwijs. Dit betekent dat de didactiek  
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aangepast moet worden aan de leeftijd en 
vaardigheden van de leerlingen om ervoor te 
zorgen dat iedereen Latijn kan beginnen maar 
vooral ook volhouden.  
 
Differentiatie en dekolonisatie 
 
Er zijn verschillende manieren waarop diffe-
rentiatie toegepast kan worden. Externe diffe-
rentiatie betekent dat leerlingen in verschil-
lende klassen worden gezet gebaseerd op hun 
leervaardigheid. Zo wordt in het Verenigd Ko-
ninkrijk Latijn bijvoorbeeld aan de top van de 
taalkundig sterke (More Able and Talented = 
MAT) leerlingen gegeven om hen van een uit-
daging te voorzien. Tegelijkertijd wordt Latijn 
ook aan leerlingen met leerachterstand of leer-
problemen (zoals ASS, dyspraxie of dyslexie) 
gegeven, precies om hun taalbegrip te verbe-
teren. Het is echter niet mogelijk om bij beide 
groepen leerlingen dezelfde didactiek te ge-
bruiken, omwille van hun uiteenlopende vaar-
digheden. Externe differentiatie is dus een 
waardevolle manier om de ontwikkeling van 
individuele leerlingen gericht te ondersteunen. 
Zo is er in België een enorme gelegenheid om 
Latijn bijvoorbeeld aan de top van leerlingen in 
het lager onderwijs aan te bieden, om hun taal-
vaardigheid te stimuleren. Externe differentia-
tie in het Latijn is echter tegelijkertijd een ide-
ologische contradictio in terminis, aangezien 
het doeleinde van oprechte democratisering 
van klassieke talen is hun elitaire karakter uit 
te wissen. Leerlingen in klassen indelen op ba-
sis van hun vaardigheid in het Latijn behoudt 
echter de huidige hiërarchie tot op zekere 
hoogte. 
 
Daarom moet de essentiële vraag gesteld wor-
den wat het doel van Latijnse vorming is. Is het 
nodig – en zal het mogelijk zijn in Franstalig 
België – alle leerlingen tot het niveau te bren-
gen dat ze vlot Tacitus of Horatius kunnen le-
zen? Doet men het Latijn weer herleven als 
spreektaal, zoals vooral in de Verenigde Staten 

                                                      
23 Het is hiervoor dan wel nodig dat leerkrachten aloude vetes aangaande de ‘beste’ didactiek laten varen.  
24 Zie HALL, B. en TANDON, R., Decolonization of knowledge, epistemicide, participatory research and higher education, 
Research for All 1, 2017, pp. 6-19 (dat gratis beschikbaar is online: www.ingentaconnect.com/contentone/ioep/rfa/ 
2017/00000001/00000001/art00002;jsessionid=15r29br47449t.x-ic-live-01). 

en Nederland populair begint te worden? 
Moeten leerkrachten de klemtoon leggen op 
begrip van taalstructuren dat leerlingen via het 
Latijn kunnen ontwikkelen, op grammaticale 
begrippen of op cultuur? Aangezien vaardighe-
den en interesses van leerlingen enorm ver-
scheiden zijn – zelfs binnen één klas – kan een 
intern gedifferentieerde aanpak die de boven-
staande doelstellingen combineert succes bie-
den in een democratiserende ideologie die ex-
clusiviteit en elitarisme expliciet tegengaat.23  
 
Meer nog, interne differentiatie van didactiek 
‘dekoloniseert’ klassieke talen. Deze oorspron-
kelijk politieke term, nu toegepast op didac-
tiek, betekent dat men als leerkracht uitdruk-
kelijk afstand neemt van de methodiek van de 
politieke elites die anderen onderdrukken.24 
De reden voor deze nood aan afstand nemen is 
dat lesmethodes nooit neutraal zijn: elke di-
dactiek is ideologisch geladen. De traditionele 
klassieketalendidactiek was er oorspronkelijk 
op gericht om blanke jonge mannen van ver-
mogende families op het publieke leven voor 
te bereiden. Het concept ‘kennis’ was dus zeer 
contextgebonden. De vraag ‘wat is het doel 
van Latijnse vorming’ is dus in essentie dekolo-
niserend, aangezien die het concept aan-
gaande Latijnse ‘kennis’ in vraag stelt – is het 
grammatica? cultuur? tekst? uitspraak? – en 
hierdoor de focus verlegt van een exclusief 
blanke, welvarende, mannelijke aanpak naar 
inclusiviteit betreffende ras, gender, welstand, 
en vaardigheid. 
  
Case study 
 
In Wales coördineer ik het project Literacy 
through Classics. In lokale scholen geven mijn 
universiteitsstudenten – terwijl ze daarin ook 
getraind worden – Latijn, Grieks en oude ge-
schiedenis aan groepen tot zevenendertig leer-
lingen. Dit zijn enorm grote en gevarieerde 
groepen waarbij zogezegde doorsneeleer-
lingen samen les krijgen met More Able and  
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Talented en SEN (Special Education Needs) 
leerlingen. Terwijl scholen in Swansea (de stad 
waar ik werk, vergelijkbaar qua grootte met 
Gent) hoge proporties leerlingen van etnische 
minderheden – vooral van het Midden-Oosten 
en Afrika – hebben, zijn scholen op het platte-
land bijna eenduidig Welsh. Taalvaardigheid is 
even laag op het platteland als in de stad, en 
de PISA-resultaten in heel Wales zijn bij de 
laagste van West-Europa.  
 
Deze groepen leerlingen zijn dus divers, maar 
zelfs bij More Able and Talented leerlingen ligt 
de vaardigheid eerder aan de lage kant. In het 
eerste jaar van mijn project dacht ik dat deze 
leerlingen onze lessen – waarin we voorname-
lijk een lectuurgerichte aanpak aannamen – 
zouden kunnen volgen, maar dit bleek een fou-
tieve inschatting te zijn: leerkrachten lieten me 
weten dat sommige van de leerlingen worstel-
den met het lesmateriaal. Ik begon dus samen 
met mijn studenten te experimenteren, en het 
bleek al snel dat een intern gedifferentieerde 
didactiek het best werkt.  
 
Van de traditionele grammaticamethode heb-
ben we de focus op linguïstiek behouden: spe-
lenderwijs – bijvoorbeeld door bordspelen, 
groepsactiviteiten of spelletjes op de speel-
plaats – leren leerlingen over taalstructuren, 
etymologie en verwantschappen. In deze acti-
viteiten wordt grammatica expliciet bespro-
ken. Via het Latijn kunnen we dus ook de En-
gelse taalvaardigheid van de leerlingen stimu-
leren. Een soortgelijke methodiek wordt al 
sinds de jaren zestig met succes in de Verenig-
de Staten toegepast, en het huidige Aequora- 
project heeft nog steeds deze aanpak als fo-
cus.25 Terwijl deze didactiek resultaten geeft, 
vind ik de grammaticale aanpak te weinig ge-
richt op algemene ontwikkeling, en dus vullen 
we deze aan met elementen van andere me-
thodieken.  
 

                                                      
25 Zie BUTTERWORTH, L., Aequora: Teaching Literacy with Latin, Eidolon, 2016 (www.eidolon.pub/aequora-8accc39de16c). 
26 Zie bv. CORBETT, P. en STRONG, J., Talk for Writing Across the Curriculum, Open University Press, Maidenhead, 2011. 
27 Zie www.literacythroughclassics.weebly.com/lesson-1-introduction---romulus-and-remus.html.  
28 Zie www.literacythroughclassics.weebly.com/lesson-23.html.  

Aangezien taalvaardigheid een probleem 
vormt in de meeste van onze projectscholen, 
kunnen we echter niet zomaar een lectuurge-
richte aanpak nemen. Tekst – zelfs wanneer 
deze in bite-size-stukjes wordt gepresenteerd 
– wordt moeilijk opgenomen door de leer-
lingen. We bouwen dus stilaan op naar Latijnse 
tekst, en dat op twee manieren. Eerst en vooral 
beginnen we met leerlingen te laten spreken 
en luisteren alvorens ze lezen en schrijven – 
een techniek van het modernetalenonder-
wijs.26 Ten tweede beginnen we bij het Engels 
en voegen we daar langzaamaan Latijnse 
woorden in. In een toneelstukje over Romulus 
en Remus, dat we helemaal aan het begin van 
het project met leerlingen van het tweede en 
derde leerjaar doen, zegt de verteller bijvoor-
beeld: ‘This is a story (fabula) about a woman 
(femina) called Rhea.’27 Aangezien er weinig 
Latijn in voorkomt en alle woorden vertaald 
zijn, is er geen prestatiedruk, en leerlingen 
spreken onmiddellijk enig Latijn uit (zonder ex-
pliciete focus op de uitspraak, die mettertijd 
door imitatie verbetert). Woorden worden ook 
gekozen omwille van hun Engelse derivaties, 
en na het toneelstukje worden activiteiten ge-
daan met de woorden zelf.  
 
Op deze manier introduceren we Latijn dus via 
woorden alvorens we zinnen en dan pas tekst 
introduceren. Tegen het einde van hun tweede 
jaar Latijn kunnen de meeste leerlingen van de 
lagere school korte toneelstukjes volledig in 
het Latijn uitvoeren. Met taal wordt ook crea-
tief omgegaan. In een toneelstuk van De Drie 
Biggetjes zegt de wolf: huffabo et puffabo et in-
flabo tuam domum, waarbij een vertaling van 
het Engelse I’ll huff and I’ll puff and I’ll blow 
your house in wordt gecombineerd met La-
tijnse grammatica.28 Leerlingen worden ook 
uitgenodigd om zelf Latijnse woorden te cre-
eren die dan passen in bepaalde verbuigingen 
(zoals x-boxum of busa). Dit klinkt misschien als  
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een schokkende verbastering van ‘echt’ Latijn, 
maar het is ook mogelijk dit proces anders te 
interpreteren: eenmaal de traditionele doel-
einden van het Latijn achterwege worden gela-
ten, komt immers ruimte voor creatief spelen 
met – en begrip van – taal. 
 
Sommige projecten in de Engelstalige wereld 
hebben de taalstructuren van het Latijn losge-
koppeld van de historische context en geven 
Latijn en Grieks alleen linguïstisch.29 Terwijl dit 
ook resultaten geeft, is het belangrijk te erken-
nen dat taal echter niet in een vacuüm bestaat; 
sommige leerkrachten zullen misschien de 
niet-klassieke inhoud van De Drie Biggetjes 
even aanstootgevend vinden als het verbas-
terde Latijn. We geven uiteraard het meest van 
de taal in een Romeinse historische context; 
het is echter vooral in de cultuurgebonden les-
inhoud dat ideologie aan leerlingen wordt 
doorgegeven, en dus is het belangrijk dat de 
enge historische en geografische lens wordt 
verbreed. Zo geven mijn studenten ook Latijn 
via Welshe mythologie30 en moderne feestda-
gen zoals Kerstmis en Halloween.31 Door mo-
derne thema’s te gebruiken wordt het mogelijk 
leerlingen een cultuurvergelijkende aanpak 
aan te leren, die hen kan helpen een ruimere 
blik op het leven te krijgen dan hun normaal-
gezien wordt aangeboden.  
 
Door binnen de klas de oudetalendidactiek te 
differentiëren is het dus mogelijk om klassieke 
talen toegankelijk te maken voor bredere groe-
pen leerlingen. Het is echter nodig om hiervoor 
het traditionele concept van ‘kennis’ te herde-
finiëren: wat noemen we succesvol Latijn le-
ren? In een gedemocratiseerd curriculum 
wordt rekening gehouden met de sociaaleco-
nomische context en vaardigheden van groe-
pen en individuele leerlingen in plaats van aan 
één enkele doelstelling (bijvoorbeeld vloeiend 
niet-geadapteerde teksten lezen of een con- 

                                                      
29 Zie bv. www.thetimes.co.uk/article/bite-sized-greek-and-latin-lessons-boost-reading-and-maths-skills-jqq0cz7d8t3.  
30 Zie www.literacythroughclassics.weebly.com/lesson-25.html.  
31 Voor onze Griekse lessen, zie bv. www.literacythroughclassics.weebly.com/ancient-greek.html.  
32 Zoals de Cambridge Latin Course, die veel wordt gebruikt in het Verenigd Koninkrijk (zie www.cambridge.org/ 
cambridgelatincourse). 

versatie voeren als maatstaf van succes) vast te 
houden. 
 

2 Inhoud: grenzen van het klassieketa-
lenonderwijs 

 

Net zoals de didactiek is ook de keuze van vak-
inhoud ideologisch gekleurd. Daarom is het op-
nieuw nodig de dialoog aan te gaan over wat 
we als ‘kennis’ beschouwen, en vooral hoe 
deze voor iedereen toegankelijk gemaakt kan 
worden.  
 
Dekolonisatie en differentiatie 
 
Historische focus op de klassieke periode in het 
oude Griekenland en de Gouden Eeuw in 
Rome, geografische focus op steden in het cen-
trum van de oudheid zoals Athene, Rome en 
Alexandrië, en politieke focus op de grote 
(voornamelijk mannelijke) figuren van de oud-
heid komen nog steeds voort uit een positivis-
tische benadering van de oudheid van de voor-
bije twee eeuwen. Er zijn al duidelijke verbete-
ringen in focus, bijvoorbeeld in Latijnse en 
Griekse lesboeken die de nadruk leggen op het 
dagelijkse leven van ‘gewone’ mensen (onder 
wie ook vrouwen) aan de rand van het Ro-
meinse Rijk.32  
 
In de loop der eeuwen is niettemin een canon 
geëvolueerd van onderwerpen aangaande de 
oudheid die geschikt zijn voor het onderwijs – 
het is duidelijk dat deze canon nog steeds 
werkzaam is en maar langzaamaan losgelaten 
wordt. Bij het lesgeven wordt in zowel het la-
ger als het secundair onderwijs de nadruk nog 
steeds voornamelijk niet alleen op de grote 
verhalen van de oudheid gelegd, maar ook op 
de grootsheid van de Grieken en Romeinen als 
bakermat van onze moderne maatschappij op 
gebied van technologie, politiek en samenle-
ving. Om een grotere diversiteit van leerlingen  
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aan te spreken is het echter nodig deze canon 
en ideologie in vraag te stellen en de histori-
sche, geografische, politieke en gendergrenzen 
van de oudheid te verruimen. 
 
Doelmatige integratie in lesmaterialen aan-
gaande de receptie van de oudheid speelt hier-
bij een belangrijke rol. Populaire jeugdfictie en 
films – zoals Harry Potter en Percy Jackson – 
zijn nu al populair bij het aansnijden van be-
paalde thema’s in de les Latijn of Grieks. Het 
didactisch nut van receptie is echter veel bre-
der: door bewuste vergelijking van moderne 
met oude teksten kunnen leerkrachten leer-
lingen bewust(er) maken van de problematie-
ken van de oudheid – bijvoorbeeld betreffende 
slavernij – waardoor de focus wordt verlegd 
van de grootsheid van de oudheid naar haar 
dubbelzinnige aard. Hoewel op universitair ni-
veau receptie al geruime tijd een gedegen 
plaats innam als een belangrijk deel van klas-
sieke filologie, is er de kloof tussen theorie en 
praktijk jammer genoeg groot, waardoor 
nieuwe manieren om receptie an sich te stude-
ren niet geïntegreerd worden in het primaire 
en secundaire curriculum.  
 
Door de historisch-culturele contexten waarin 
Latijn en Grieks gegeven worden te verruimen, 
worden meer leerlingen geïntegreerd in het 
leerproces, wat klassieke talen meer inclusief 
maakt. Door deze verruiming is het ook moge-
lijk meer leerlingen toegang te geven tot de 
specifieke taalkundige focus van Latijn en 
Grieks, wat dan weer praktisch toegepast kan 
worden door interne differentiatie toe te pas-
sen op de inhoud van klassieke talen. Deze kan 
verschillende vormen aannemen; de leer-
kracht kan bijvoorbeeld een aantal activiteiten 
over een bepaald (grammaticaal en cultuur-
historisch) thema aanbieden waaruit leer-
lingen zelf kunnen kiezen. De activiteiten – alle 
gericht naar dezelfde didactische uitkomst – 
kunnen zo opgesteld worden dat ze verschil-
lende bekwaamheden testen, maar dan wel op 
verschillende manieren, zij het via een combi-
natie van receptieve en productieve activitei-
ten (waarbij leerlingen ofwel eerder gesloten 
en geleide vragen oplossen, ofwel open en 

niet-geleide vragen), met meer of minder La-
tijn of Grieks, en aan een sneller of trager 
tempo. Het leerproces wordt hierbij geherdefi-
nieerd van een lineair patroon, waarbij leer-
lingen bij de hand worden genomen en van ba-
siskennis naar meerkennis worden geleid, naar 
niet-lineaire exploratie van het onderwerp 
door de leerlingen zelf, met behulp van de leer-
kracht, maar met meer aandacht voor groeps-
werk en individuele keuze. 
 
Case study 
 
In het project Literacy through Classics werken 
we, zoals gezegd, met een groot aantal leer-
lingen uit economisch achtergestelde gebie-
den en van etnische minderheden. We hebben 
het ook niet alleen over materiële armoede 
(die bij velen extreem is), maar ook over cultu-
rele en intellectuele armoede: van thuis uit is 
er vaak weinig of geen interesse in het ontwik-
kelen van de ambities en aspiraties van kin-
deren – niet uit slechte wil, maar omwille van 
het eigen gebrek aan onderwijs bij de ouders, 
onder wie velen uit vroegere mijnbouwersfa-
milies komen. Het klassensysteem in het Ver-
enigd Koninkrijk is veel geprononceerder dan 
in België en sociale mobiliteit is nog altijd de 
uitzondering. Om de aspiraties van zowel leer-
lingen van het platteland als etnische minder-
heden te ontwikkelen, hebben we de inhoud 
van ons curriculum aangepast aan hun speci-
fieke noden en interesses.  
 
Ten eerste wordt, om klassieke talen te deko-
loniseren, het multiculturalisme van de oud-
heid in al zijn facetten bespreekbaar gemaakt 
(waarbij de complexiteit van de discussie na-
tuurlijk wordt afgestemd op de leeftijd van de 
leerlingen). Geografische grenzen, hun veran-
deringen door de tijd heen en de connecties 
tussen de zogenaamde westerse en oosterse 
wereld worden expliciet besproken. Studenten 
worden getraind om problematiek over gen-
derdiscriminatie, burgerschap en identiteit 
deel te laten uitmaken van hun algemene aan-
pak van de lessen. Ze doen ook specifieke acti-
viteiten aangaande deze thematiek, zoals het 
rondgooien van een opblaasbare wereldbol 
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waarbij ze verschillende thema’s bespreken, 
zoals de impact van Latijn op de taal van de 
streek die ze voor zich hebben als ze de bal 
vangen, de connectie van de Romeinen of Grie-
ken met die streek enz.33 Dit laat leerlingen ook 
toe om hun eigen herkomst bij de discussie te 
betrekken. 
 
Ten tweede wordt, door middel van activitei-
ten die de oude met de moderne wereld ver-
binden, geschiedenis gedefinieerd als dyna-
misch proces in plaats van statisch gegeven. Zo 
worden ook klassieke talen automatisch le-
vende entiteiten in plaats van dode talen. Hier-
bij speelt receptie een belangrijke rol. Door het 
bestuderen van filmfragmenten uit Gladiator 
of Hercules kan niet alleen het verschil worden 
geëxploreerd tussen de oudheid langs de ene 
kant en moderne voorstellingen daarvan langs 
de andere, maar ook de continuïteit van ge-
schiedenis en mythe door de tijd heen. 
Waarom is Seneca’s beschrijving van Hercules 
authentieker dan die in Disney’s Hercules? 
Leerlingen doen beseffen dat dit louter een 
kwestie is van persoonlijke en culturele per-
ceptie, opent voor hen deuren naar een begrip 
van de literaire en historiografische traditie. 
Hierdoor wordt het dan mogelijk voor hen het 
concept van een canon – waarbij superioriteit 
van tekst en dus wereldbeeld impliciet aanwe-
zig is – dan minder belangrijk.  
 
Van de canonieke inhoud afstappen is niet al-
tijd even eenvoudig, aangezien ook leerlingen 
gedetermineerd zijn – bijvoorbeeld door infor-
matie die ze via het internet of films hebben 
opgedaan – om interesse te hebben in be-
paalde onderwerpen. Zo willen vele jongens 
over gladiatoren leren en schilden maken, ter-
wijl meisjes eerder interesse tonen in klassieke 
kostuums, vooral in het lager onderwijs. Om 
deze genderstereotypes tegen te gaan bieden 
we een reeks activiteiten aan waarbij we leer-
lingen aanmoedigen nieuwe dingen te probe-
ren: zo laten we jongens helpen bij het creëren 
van juwelen, terwijl meisjes mee marcheren 

                                                      
33 Zie www.literacythroughclassics.weebly.com/lesson-1-the-romans-and-our-world.html.  
34 Zie bv. www.literacythroughclassics.weebly.com/lesson-13.html. In deze les creëren leerlingen een stripverhaal over 
hun favoriete superheld, waarbij ze Engels en Latijn mogen gebruiken. 

als we het Romeinse leger bespreken. Hierbij 
bespreken we dan ook het anachronisme van 
hun activiteiten. Ik geef echter toe dat het niet 
altijd eenvoudig is om leerlingen van het ge-
kende pad af te brengen, ook al omdat univer-
siteitsstudenten zelf nog steeds voornamelijk 
in de canon worden opgeleid. Dit is dus een 
problematiek waar nog heel wat werk te doen 
is.  
 
Waar we al meer succes mee behaald hebben, 
zijn productieve activiteiten, waarbij leerlingen 
nieuwe inhoud creëren (bijvoorbeeld verhaal-
tjes, toneelstukjes, brieven) gebaseerd op tek-
sten en iconografie van de oudheid; daarbij be-
palen ze zelf het niveau van Latijn of Grieks dat 
ze gebruiken naast Engels.34 In dergelijke pro-
ductieve activiteiten laten we leerlingen dik-
wijls in groep werken, zodat sterkere leer-
lingen een meer leidinggevende rol kunnen 
spelen (en zij dus ook de mogelijkheid krijgen 
hun vaardigheden te ontwikkelen), maar alle 
leerlingen toch tot hun recht komen. Taalkun-
dig zwakkere leerlingen bereiken met behulp 
van de groep dikwijls een hoger niveau dan ze 
alleen zouden doen. 
 
Er zijn dus verschillende manieren waarop les-
inhoud van klassieketalenonderwijs gediversi-
fieerd en gedifferentieerd kan worden. De 
voorbeelden die ik heb gegeven, zijn geba-
seerd op de specifieke contexten van de leer-
lingen met wie wij werken in Zuid-Wales – de 
methodiek om interne differentiatie aan te 
brengen blijft echter dezelfde. 
 

3 Conclusie 
 

Ik heb in dit artikel praktische voorbeelden ge-
geven over hoe de didactiek en inhoud van 
klassieketalenonderwijs gedemocratiseerd 
kunnen worden door middel van differentiatie 
en dekolonisatie. Ik besef dat sommige van 
deze voorbeelden wel erg verschillend zijn van 
de didactiek die nu in België wordt toegepast 
en dat bij lezers hoogstwaarschijnlijk de vraag 
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opkomt of dit het niveau van klassieketalenon-
derwijs niet drastisch vermindert. De verlaging 
van standaard wordt al lang als een knelpunt 
gezien. Dit probleem bestaat echter alleen in 
de huidige didactiek en inhoud van klassieke-
talenonderwijs, omdat er slechts één doel-
einde bestaat: het vloeiend lezen of spreken 
van de taal. Indien men het doel echter aan-
past aan de contexten en noden van bredere 
groepen leerlingen, door middel van een gedif-
ferentieerde didactiek en verruimde inhoud, 
verdwijnt dit knelpunt, omdat dan ook het li-
neaire doeleinde niet bestaat.  
 
Waarom deze democratisering nodig is? Ten 
eerste betwijfel ik dat met de huidige didactiek 
alle leerlingen in Franstalig België met succes 
Latijn tot hun vijftien jaar zullen kunnen leren. 
Dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Cre-
vits op de Franstalige curriculumhervorming 
reageerde met ‘Dat is al geprobeerd met het 
vso, daar gaan we niet naar terug’,35 toont aan 
dat Latijn aan iedereen aanbieden zonder di-
dactische vernieuwingen aan te brengen niet 
werkt. Ik trek trouwens niet in twijfel dat de 
huidige didactiek succesvol is in welvarende 
streken en voor de taalsterkste leerlingen; het 
is ook helemaal niet nodig van het uiteindelijke 
doel – vloeiend Latijn of Grieks kennen – af te 
stappen. Diversificatie van didactiek en inhoud 
is echter nodig om klassieke talen voor ieder-
een beschikbaar te maken, niet alleen in Frans-
talig België, maar waar men ook nieuwe groe- 

pen leerlingen wil interesseren voor klassieke 
talen. 
 
Ten tweede is het nodig omdat de wereld zich 
op dit ogenblik in de greep van een toenemend 
extremisme bevindt, waardoor de wereld-
vrede zwaar op de proef wordt gesteld. Als ge-
volg van groeiend dogmatisch nationalisme is 
hiërarchisering op basis van ras, sociaalecono-
mische achtergrond, religie en gender – waarin 
wordt gesteld dat sommige groepen mensen 
superieur zijn aan andere – opnieuw in op-
mars. Leerkrachten zitten echter in een uitge-
lezen positie om deze antihumanistische ten-
dens tegen te gaan. Aangezien klassieketalen-
onderwijs al eeuwen wordt gebruikt om soci-
ale uitsluiting te handhaven, kan ditzelfde bij 
uitstek ook aangewend worden voor het te-
genovergestelde, namelijk het creëren van so-
ciale inclusiviteit. Om dit doel te bereiken is het 
echter nodig de traditionele ideologie die nog 
steeds met klassieke talen wordt verbonden in 
vraag te stellen.  
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35 Zie www.hildecrevits.be/nl/latijn-voor-iedereen-en-een-kortere-zomer. 


