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C. Reflectie op het eigene 

Grote opdracht 6: Reflectie op het vreemde en eigene draagt bij aan het 

ontdekken en ontwikkelen van een eigen identiteit 

Relevantie 

Reflectie op het eigene via het vreemde verlangt dat een leerling zich verhoudt tot de culturele 

waarden, normen, overtuigingen en percepties van de oudheid en met behulp daarvan tot die van 

zichzelf en de eigen culturele omgeving. Het lezen van klassieke teksten biedt een leerling de 

gelegenheid om zich in een ander, in onbekende situaties en/of in een andere cultuur te verplaatsen 

en zich met behulp van het perspectief van dat onbekende tot het eigen leven en de eigen omgeving 

te verhouden. Juist omdat er niet verlangd wordt deel te nemen aan of in te grijpen in de handeling 

biedt het lezen van teksten de mogelijkheid tot zelfreflectie. Op een klassieke tekst kan een leerling 

immers vrij reageren, omdat er aan zijn/haar reactie geen consequenties verbonden zijn die in het 

dagelijks leven mogelijk wel te verwachten zijn. Door de ontwikkeling van dit zogenaamde 

interculturele bewustzijn draagt het lezen van klassieke teksten niet alleen bij aan talige en 

esthetische vorming, maar ook aan sociale vorming en persoonsvorming van de leerling. 

Inhoud 

De ontwikkeling van intercultureel bewustzijn is gericht op de vaardigheid om van cultureel 

perspectief te wisselen. Leerlingen dienen zich er bewust van te worden dat ze hun eigen culturele 

omgeving zien door een persoonlijke bril en dat ze deze persoonlijk bril ook dragen als ze de cultuur 

van de oudheid beschouwen. Om de eigen cultuur beter te leren begrijpen via de culturele wereld 

van de oudheid moet een leerling als het ware een derde perspectief leren innemen. Dit derde 

perspectief moet een leerling in staat stellen als insider de cultuur van de oudheid en als outsider zijn 

eigen cultuur te beschouwen. Bij reflectie op het Lucretiaverhaal van Livius bijvoorbeeld moeten 

leerlingen zich (leren) realiseren dat zij vanuit een persoonlijke visie en met een moderne bril kijken 

naar een tekst die geschreven is in een andere culturele wereld, alvorens zij deze tekst als spiegel 

kunnen gebruiken voor hun eigen culturele omgeving. Om leerlingen hierbij te helpen is het 

essentieel dat het vreemde goed ontsloten is. Op basis daarvan denken docent, leerling en 

medeleerlingen met elkaar over de verschillen en overeenkomsten tussen de eigen cultuur en de 

doelcultuur na en proberen deze met elkaar te verklaren. Het doel hiervan is niet zozeer het bepalen 

van een goed of fout standpunt, maar om grenzen te onderzoeken en te expliciteren én om jezelf te 

onderzoeken. De culturele visie die hierdoor ontstaat is sterk verbonden met de leerling en zorgt 
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mogelijk voor nuancering van de eigen mening, omdat een leerling als tussenpersoon fungeert 

tussen de vreemde cultuur en zijn eigen cultuur.  

 

De ontwikkeling van intercultureel bewustzijn krijgt gedurende het leesproces vorm door middel van 

twee soorten dialogen, die constant gaande zijn, namelijk de interne dialoog tussen de leerling en de 

klassieke tekst en de externe dialoog daarover met andere leerlingen en de docent. Deze externe 

dialoog is essentieel om eventueel ook op basis van de andere perspectieven de eigen visie aan te 

kunnen passen. 

Brede vaardigheden 

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

probleemoplossend denken en (praktisch handelen) 

● Manieren van jezelf kennen: zelfregulering, ondernemend denken en handelen, oriëntatie op 

jezelf, je studie en je loopbaan 

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

communiceren 


