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

nu  

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

van onze tijd. Tegelijkertijd behandelen ze thema’s en dilemma’s die ook nu nog gevoeld worden en 

actueel zijn. In Grote Opdracht 5 benaderen leerlingen antieke cultuuruitingen vanuit dergelijke 

actuele thema’s en dilemma’s. Dit verheldert de klassieke cultuuruiting en toont de relevantie van de 

oudheid voor de wereld van nu. Bij Grote Opdracht 5 hoort de bouwsteen Actualisatie. 

Bouwsteen 5: Actualisatie 

Onderbouw 

In de onderbouw leest de leerling eenvoudige, eventueel geconstrueerde, Griekse en Latijnse teksten 

en teksten in vertaling. Daarnaast worden andere klassieke cultuuruitingen bestudeerd. De leerling 

leert maatschappelijke processen, morele dilemma’s en thema’s die hij uit deze bronnen kent te 

verbinden met situaties in onze wereld. De leerling leert ook situaties uit onze wereld verbinden met 

maatschappelijke processen, morele dilemma's en thema’s die hij kent uit klassieke teksten en 

andere cultuuruitingen. 

Leerlingen leren: 

• in een klassieke tekst of andere cultuuruiting een thema of dilemma dat ook relevant is voor 
onze wereld herkennen. 

• de behandeling van een thema of dilemma in een klassieke bron en in een (min of meer) 
actuele bron analyseren en met elkaar vergelijken. 

• Een beargumenteerd standpunt innemen over een thema of dilemma in de oudheid en het 
heden op basis van deze analyse en vergelijking. 
 

Bovenbouw 

In de bovenbouw leest de leerling originele Griekse en Latijnse teksten en teksten in vertaling. De 

inhoud van deze overwegend literaire teksten is complexer dan in de onderbouw. Bij voorkeur in 

samenhang met de teksten bestudeert de leerling andere klassieke cultuuruitingen. De leerling leert 

maatschappelijke processen, morele dilemma’s en thema's die hij uit deze bronnen kent verbinden 

met situaties in onze wereld. De leerling leert ook situaties uit onze wereld verbinden met 

maatschappelijke processen, morele dilemma's en thema’s die hij kent uit antieke teksten en andere 

cultuuruitingen. De leerling leert bovendien actueel gebruik van de oudheid door anderen analyseren 

en kritisch beschouwen en daarover een beargumenteerd standpunt innemen. 
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Leerlingen leren: 

• in een klassieke tekst of andere cultuuruiting een thema of dilemma herkennen dat ook 
relevant is voor onze of zijn wereld. 

• de behandeling van een thema of dilemma in een klassieke bron en in een (min of meer) 
actuele bron analyseren en met elkaar vergelijken. 

• een beargumenteerd standpunt innemen over een thema of dilemma in de oudheid en het 
heden op basis van deze analyse en vergelijking. 

• een voorbeeld van actueel gebruik van denkwijzen of beelden uit oudheid analyseren, 
kritisch beschouwen en daarover een beargumenteerd standpunt innemen. 

  

 


