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Grote Opdracht 3: Teksten en andere cultuuruitingen geven inzicht in klassiek gedachtegoed 

Teksten en andere cultuuruitingen zijn bronnen voor het gedachtegoed van de Grieken en Romeinen. 

In deze Grote Opdracht benaderen leerlingen cultuuruitingen vanuit een cultuur-historisch 

perspectief. Ze leren om zich op basis van verschillende bronnen een eigen beeld te vormen van de 

Oudheid. 

Bouwsteen 3: Cultuuruitingen gebruiken als bron 

Teksten en andere cultuuruitingen zijn een bron voor wat de maker wilde communiceren (zie 

bouwsteen 2.2). Daarnaast kunnen we aan de hand van cultuuruitingen ook iets van leren over de 

wereld van de makers.  Zo krijgen wij toegang tot de leefwereld van de Grieken en Romeinen en tot 

hun gedachtegoed op het gebied van bijvoorbeeld normen, waarden en ideologieën op politiek, 

religieus en filosofisch gebied. Leerlingen leren cultuuruitingen te zien en te gebruiken als bron van 

informatie over de cultuur waaruit ze voortkomen.  Ze bestuderen cultuuruitingen om hun kennis en 

begrip van de cultuur-historische en maatschappelijke context te vergroten.  

Onderbouw 

Leerlingen gebruiken in de onderbouw cultuuruitingen als bronnen voor een duidelijk afgebakend 

deelaspect van de oudheid. In de onderbouw ligt het vooral voor de hand leerlingen te laten 

nadenken over de leefwereld van de Grieken en Romeinen (dagelijks leven, religieuze praktijken).  

Leerlingen leren: 

• verschillende soorten bronnen te gebruiken om informatie te verzamelen over de leefwereld 
en gedachtegoed in de oudheid 

• informatie uit verschillende bronnen combineren en daarmee een eigen beeld creëren van 
een duidelijk afgebakend deelaspect van de oudheid 
 

Bovenbouw 

In de bovenbouw construeren leerlingen de leefwereld en het gedachtegoed van de Grieken en 

Romeinen aan de hand van cultuuruitingen. Ze gebruiken die als bron om tot een eigen beeld van de 

oudheid te komen op het gebied van normen, waarden en ideologieën op politiek, religieus en 

filosofisch gebied. 

Leerlingen leren: 

• verschillende soorten bronnen te gebruiken om informatie te verzamelen over de leefwereld 
en gedachtegoed in de oudheid 

• informatie uit verschillende bronnen combineren en nuanceren tot een eigen beeld van de 
oudheid 


