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Grote Opdracht 4: Kunst en literatuur uit later tijd bieden verschillende perspectieven op antieke 

cultuuruitingen 

In Grote Opdracht 4 denken leerlingen na over de volgende vraag: hoe hebben kunstenaars aspecten 

uit de oudheid geïnterpreteerd? Deze kunstenaars schiepen hun eigen beeld van het verleden en 

leerlingen kunnen hun voorbeeld navolgen, terwijl ze ook, met hun kennis van de oudheid, 

receptiekunst beter leren begrijpen, waarderen en evalueren. Bij deze Grote Opdracht hoort de 

bouwsteen Receptie.  

 Bouwsteen 4: Receptie 

Onderbouw 

 

Leerlingen leren bij Griekse en Latijnse taal en cultuur niet alleen over de klassieke oudheid. Zij 

maken ook kennis met de invloed van de oudheid op (bijvoorbeeld schrijvers, kunstenaars en 

architecten uit) de latere geschiedenis. In de onderbouw leren leerlingen klassieke elementen aan te 

wijzen in post-klassieke bronnen, waaronder die uit hun eigen leefwereld. Te denken valt aan 

vroegmoderne schilderijen over mythologische onderwerpen, maar ook aan films, games en comics 

met klassieke motieven uit onze eigen tijd. 

Leerlingen leren:  

 post-klassieke cultuuruitingen waarin klassieke cultuuruitingen voorkomen, herkennen en 
analyseren. 

 klassieke cultuuruitingen te vergelijken met receptie-uitingen.  
 meerdere receptie-uitingen (interpretaties) van een klassieke cultuuruiting met elkaar te 

vergelijken.  
 een reactie geven op een receptie-uiting, bijvoorbeeld in esthetische zin.  

 
 

Bovenbouw 

 

Het herkennen van klassieke elementen in de onderbouw wordt in de bovenbouw aangevuld met 

verklaring en interpretatie. Leerlingen leren dat elke tijd een andere betekenis aan de oudheid geeft 

en dat schrijvers, kunstenaars en architecten de oudheid voor eigen doelen inzetten. Leerlingen 

worden zich bewust van dit proces en leren de inhoud van receptie-uitingen verklaren vanuit de 

(veranderde) socio-culturele context. Het vergelijken van verschillende voorbeelden van receptie 

draagt bij aan dit leerdoel. 

Leerlingen leren: 

 post-klassieke cultuuruitingen waarin antieke fenomenen voorkomen, herkennen en 
analyseren. 
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 voorbeelden van receptie interpreteren met behulp van hun kennis van de cultuur van de 

oudheid alsmede de (cultuur-historische en maatschappelijke) context van de receptie-
uiting. 

 voorbeelden van culturele appropriatie (inzetten van de oudheid voor eigen doelen) 
herkennen en analyseren. 

 verschillen en overeenkomsten verklaren in receptie-uitingen van een klassieke cultuuruiting. 
 een visie op een antieke bron vormen met gebruik van verschillende receptie-uitingen. 
 een onderbouwde reactie geven op het gebruik van antieke fenomenen in cultuuruitingen uit 

later tijden. 
 


