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B. Perspectieven op het vreemde (receptie en actualisatie) 

Grote opdracht 5: Actualisatie verheldert de oudheid en toont de relevantie 
van de oudheid voor nu 

Relevantie 

Griekse en Romeinse teksten en andere cultuuruitingen komen uit een andere wereld die ver afstaat 

van onze tijd. Actualisatie brengt deze wereld dichter bij de leerling, omdat thema’s en dilemma’s uit 

de oudheid verbonden worden met thema’s en dilemma’s uit onze wereld en die van de leerling. Dit 

vergroot enerzijds het begrip van teksten en andere cultuuruitingen uit de oudheid en bevordert 

anderzijds dat de oudheid kan worden ingezet bij reflectie op onze wereld en de eigen positie van de 

leerling daarin.  

 

Inhoud 

Om tot begrip te komen van de betekenis van teksten en andere cultuuruitingen uit de oudheid 

bestudeert de leerling actuele bronnen die andere visies bieden op het thema of dilemma dat in de 

klassieke tekst (of een andere cultuuruiting) aan de orde is. De confrontatie met verschillende visies 

op een thema of dilemma nodigt uit tot verdere verdieping van de betekenis van de klassieke tekst of 

cultuuruiting en tot evaluatie ervan in de context van de oudheid. Als een leerling tijdens het lezen 

van de Ilias verschillende Griekse leiders in actie ziet en hun optreden vergelijkt met dat van leiders 

in onze tijd of met moderne theorieën over leiderschap, kan dit een leerling helpen het optreden van 

de Griekse helden nader te beschouwen. Vervolgens kan de vergelijking aanzetten tot een verdere 

verkenning van de overwegingen op basis waarvan de Homerische helden tot hun keuzes kwamen. 

Zo kan actualisatie leerlingen helpen tot evaluatie van het vreemde en een opstap zijn naar eigen 

oordeelsvorming over leiderschap in onze tijd. 

  

Brede vaardigheden 

● Manieren van denken en handelen: kritisch denken, creatief denken en (praktisch) handelen, 

probleemoplossend denken en (praktisch handelen) 

● Manieren van jezelf kennen: zelfregulering, oriëntatie op jezelf, je studie en je loopbaan 

● Manieren van omgaan met anderen: sociale en culturele vaardigheden, communiceren 

 


