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Introductie. 
Dank voor uw uitnodiging. Mijn naam is Jet van Gelder, docent GLTC aan het Stedelijk Gym-

nasium in Leeuwarden. Ik vertegenwoordig vandaag als voorzitter de VCN, de Vereniging 

van Classici in Nederland waarvan studenten en docenten in vo en wo lid zijn, maar ook 

anderen die de Griekse en Latijnse Cultuur een warm hart toedragen. Als de klassieken niet 

zouden bestaan, zou je ze vandaag nog moeten uitvinden. Waarom? Klassieken verbinden 

de moderne samenleving. We werken dat uit in onze kernboodschap die ik als bijlage toe-

voeg. Graag zal ik u toelichten waarom de klassieken verbinden. Ik zal straks ook graag 

toelichten wat we vanuit de klassieken hopen en verwachten van de beoogde herziening 

van het curriculum. Nu beperk ik mij tot het voorlezen van de eerste alinea van onze kern-

boodschap: 

Klassieke talen en cultuur vormen en verbinden. Dat doen ze met machtige verhalen, met 

sterke beelden en belangrijke vragen. De klassieken verbinden de wereld van vroeger en van-

daag, verbinden je eigen wereld met die van de ander. Ze openen je ogen voor wat je deelt met 

elkaar, in de samenleving van nu. Ze rusten je uit voor je rol in de maatschappij van morgen. 

De klassieken vormen je voor het leven dat voor je ligt. 

 

Ten aanzien van het proces/draagvlak van de totstandkoming van de uitkom-

sten van de verdiepingsfase: 
 

A. Als onweer in de verte. Zo ongeveer kwam de aankondiging voor een nationale brain-

storm met daarin het verre jaartal 2032 tot ons. Pas in de laatste fase kreeg het 

beestje zijn echte naam en werd de ware bedoeling duidelijk, te weten een curricu-

lum-herziening. Gelukkig lijkt Den Haag inmiddels niet doof om leraren een beteke-

nisvolle rol te geven in de herziening van het leer- en onderwijsplan. Om die rol te 

krijgen moet je eerst wel en ook lang op de deur kloppen. 

B. Dat neemt niet weg dat de beoogde curriculum-herziening nog ver af staat van de 

meeste leraren en dat docenten Griekse en Latijnse taal en cultuur daar geen uitzon-

dering op zullen maken. 

C. Als vakvereniging waren we graag in een vroeg stadium bij de plannen betrokken. Nu 

worden we, zo lijkt het, pas op het allerlaatst betrokken; dat heeft het ook lastig ge-

maakt om onze leden te raadplegen: te lang tastten wij zelf in het duister. 

D. We hopen dat de bedoelingen oprecht zijn en ruimte bieden voor werkelijke betrok-

kenheid van leraren. Daarover hebben we inmiddels ook een paar goede gesprekken 

met Theo Douma en de SLO achter de rug. Vanuit hetgeen de klassieken bieden willen 

we als VCN daarom nu constructief participeren in het proces van overleggen en in 

de ontwikkelteams voor herziening van het curriculum. 
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Verhouding vakoverstijgende vakken in relatie tot de kenniscomponent:  

  
A. Ons is nog steeds niet duidelijk wat de definitie is van vakoverstijgende vakken, zoals 

burgerschap en persoonsvorming. Evenmin is ons duidelijk hoe die vakoverstijgende 

vakken straks gaan landen in het onderwijs- en leerplan. Is het bedoeling dat be-

staande vakken deze vakoverstijgende vakken opnemen? Moeten het afzonderlijke 

vakken worden? Binnen de kennisdomeinen is ook sprake geweest van vakoverstij-

gende vakken. Graag krijgen we hierover duidelijkheid. 

B. Bij het onderwerp ‘vakoverstijgende vakken’ lijken het ‘wat’ en het ‘hoe’ door elkaar 

te lopen: het curriculum is een ‘wat’, een vakoverstijgend vak is een ‘hoe’. 

C. Hoe dan ook hecht de VCN vanuit de kenniscomponent zeer aan een degelijke basis 

Grieks én Latijn. Bovendien zijn de klassieken van belang voor persoonsontwikkeling 

en ontwikkeling van burgerschap. Als overkoepelend vak behelzen de klassieke talen 

ook cultuur, filosofie, kunst en geschiedenis. De VCN ziet in de klassieken als ultieme 

vak-overstijger dan ook volop kansen om bij deze vakken aan te haken, evenals bij 

vakken als persoonsvorming, burgerschap, maatschappijleer en zo meer. 

D. Bij verschillende vakken horen verschillende vormen van didactiek. Gelukkig hebben 

docenten klassieke talen hier al ruime ervaring mee door de vakoverstijgende aard 

van ons vak. Eerst leren we de leerlingen de taal, daarna gaan we met de inhoud aan 

de slag. Bij een filosofische tekst worden we dan docent filosofie, lezen we een ge-

schiedschrijver, dan worden we historici. Daarbij houden we de missie van ons vak, 

de confrontatie van het eigene met het vreemde, steeds voor ogen – en dan zijn we 

docenten persoonsvorming en burgerschap. 

E. Vakkennis is nodig. Deze tijd met ‘alternative facts’ laat zien dat kennis waardevol is. 

In het onderwijs moeten kennis worden opgedaan én moeten leerlingen opgeleid 

worden tot kritische denkers. 

F. Ons vakgebied kenmerkt zich door een uitstekende verhouding tussen de docenten 

in het voortgezet onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Ook met de vakdi-

dactici is er vruchtbaar contact. Dat betaalt zich terug in het onderwijs, zowel wat 

betreft de kenniscomponent als de vakoverstijgende component. 

 

Plaats van de klassieken in het curriculum/inhoudelijke aanpassingen  

 

A. Leraren klassieke talen en cultuur koesteren hun vak. Indachtig de woorden van de 

Amerikaanse president John F. Kennedy stellen we ons niet de vraag wat ons land 

voor de klassieken kan doen maar wat de klassieken voor Nederland kunnen doen. 

B. We begrijpen uit verschillende stukken en gesprekken dat het beslist niet de bedoe-

ling van de herziening is om vakken op te heffen. Als we het goed begrijpen praten 

we dus niet over de herziening mee als de kalkoen over het Kerstdiner. Met de klas-

sieken zou je anders het maatschappelijk belang hiervan opeten. 
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C. Anderzijds horen we ook dat straks scholen vakken mogen samenvoegen. Dat baart 

ons zorgen omdat het nu al dagelijkse werkelijkheid is dat de klassieken op veel van 

de 300 gymnasiale afdelingen van scholengemeenschappen door samenvoegingen in 

de verdrukking komen. We zijn nieuwsgierig naar uw antwoord op de vraag hoe de 

klassieken ook binnen scholengemeenschappen een stevige plaats krijgen om die 

kostbare verbinding en verdieping te bieden.  

D. Om eerlijk te zijn kom ik niet elke dag in Den Haag. Maar ik heb inmiddels wel begre-

pen dat elite fout is en excellent goed. Excellentie mag en moet ook waar dat mogelijk 

is, zoals met klassieken in het gymnasiaal onderwijs. Excellentie is ook manifest op 

scholengemeenschappen. En ook daar verdienen de klassieken een stevige veranke-

ring. Juist ook daar, omdat daar voor ‘opstromers’ de mogelijkheid is om kansenon-

gelijkheid te verhelpen. 

E. Intussen zouden wij die verbinding vanuit de klassieken voor het nieuwe leer- en on-

derwijsplan graag maken met mensen van andere vakken en disciplines. De klassie-

ken verbinden zich van nature. Dat betekent dat wij ons graag zouden inzetten in de 

ontwerpteams van kunst & cultuur én van de maatschappijvakken, maar ook over-

wegen wij zélf een ontwerpteam te beginnen waar we dan vertegenwoordigers van 

andere vakverenigingen bij zullen uitnodigen.  

F. Terwijl u misschien opgelucht ademhaalt over de campagne die achter u ligt beginnen 

wij ons warm te lopen voor onze campagne. We zullen daar u en iedereen graag van 

op de hoogte houden, ook via onze website www.klassieken.nu. 

G. En overigens ... zijn de klassieken er voor iedereen. Vanuit onze kernboodschap 

dringt de vraag zich dan ook op waarom leerlingen van Atheneum, HAVO en VMBO 

eigenlijk niet kunnen allemaal kunnen kiezen voor de klassieken. 
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