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Inleiding 

Najaar 2018 is het VCN-volgteam de uitdaging aangegaan om de vakken Griekse en Latijnse Taal en 
Cultuur (GLTC) te herijken in een 21e eeuwse context. Aanleiding hiervoor waren de stappen die 
binnen curriculum.nu gezet werden voor de andere schoolvakken. Deze schoolvakken werden 
geclusterd binnen ontwikkelteams teneinde vakoverstijgend te werken. Voor GLTC, dat in zichzelf al 
vakoverstijgend is, bleek dit ondoenlijk: het vak bleek in té veel ontwikkelteams te passen. 

De ontwikkelingen binnen curriculum.nu bleken een goede aanleiding om de vakken GLTC opnieuw 
tegen het licht te houden: hoe borgen we de klassieken voor de 21e eeuw, hoe houden we het vak 
relevant in een snel veranderende samenleving? Welke nieuwe nuances en accenten zouden gelegd 
kunnen worden – met behoud van het goede uit het verleden? 

De antwoorden op deze vragen zijn te vinden in respectievelijk de Visie, de Grote Opdrachten en de 
Bouwstenen, die het VCN-volgteam verwoord heeft. De Visie beschrijft het doel en de inhoud van 
het vakgebied (waarom en waartoe?) , de zeven Grote Opdrachten verwoorden de essentie van het 
leergebied (wat heeft het vak GLTC de samenleving te bieden?) en in de Bouwstenen worden de 
Grote Opdrachten uitgewerkt naar de bijbehorende kennis en vaardigheden. 

Nog éénmaal vragen wij u om uw mening. We waren blij met de reacties op de Visie en de Grote 
Opdrachten: nu we aan het eind van onze ‘opdracht’ komen, horen we graag wat u van de 
Bouwstenen vindt. Net als bij de Visie en de Grote Opdrachten, zullen de reacties verwerkt worden in 
de Bouwstenen, alvorens wij ons rapport aan minister Arie Slob aanbieden.  

Keuzes 

Na enig wikken en wegen heeft het Volgteam ervoor gekozen om in alle stadia ‘Reflectie op het 
Eigene en Vreemde’ als uitgangspunt en als frame te gebruiken. Hierdoor meent het team recht te 
doen aan de integratie van taal en cultuur, die voor GLTC van zo groot belang is.  

Om die reden zijn De Grote Opdrachten gegroepeerd in drie clusters. Deze zijn alle drie essentiële 
onderdelen van het vak, maar in tijd zijn ze niet gelijkwaardig: cluster 1, de constructie van het 
vreemde, neemt in de lespraktijk de meeste tijd in beslag. Om de rol van taal in het curriculum 
duidelijk te maken is er voor gekozen drie bouwstenen (bij Grote Opdracht 1 en 2) expliciet te wijden 
aan taalverwerving, taalbeschouwing en taalkundige analyse van teksten.  

Hieronder treft u allereerst, zowel schematisch als tekstueel, de verschillende stappen van het 
ontwikkelproces. Daarna volgen per Grote Opdracht (die ten behoeve van de duidelijkheid steeds is 
samengevat) de bijbehorende Bouwstenen. 
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Overzicht van het proces tot nu toe: 

Visie Grote Opdrachten Bouwstenen 

Constructie van het 
Vreemde 
Wat is het 
vreemde? 

1 Taal geeft toegang tot teksten 1.1 Taalverwerving en het ontsluiten van teksten 
1.2 Taalbeschouwing: taalkundige analyse en interpretatie van teksten 

2 Teksten en andere cultuuruitingen hebben een bedoeling 2.1 Vorm en betekenissen van teksten 
2.2 Contextualiseren van kunstuitingen 

3 Teksten en andere cultuuruitingen geven inzicht in klassiek gedachtegoed 3. Cultuuruitingen gebruiken als bron 

Perspectieven op 
het vreemde 
Wat valt er te 
vinden van het 

vreemde? 

4 Kunst en literatuur uit later tijd bieden verschillende perspectieven op 
antieke cultuuruitingen 

4. Receptie 

5 Actualisatie verheldert de oudheid en toont de relevantie van de oudheid 
voor nu 

5. Actualisatie 

Reflectie op het 
eigene 

Wat betekent het 
vreemde voor 

mijzelf? 

6 Reflectie op het vreemde en eigene draagt bij aan het ontdekken en 
ontwikkelen van een eigen identiteit 

6. Persoonlijke relevantie 

7 Reflecteren op maatschappelijke processen, morele dilemma’s en actuele 
thema’s in Griekse of Latijnse teksten 

7. Wisselen van cultureel perspectief 
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Overzicht:  
 
Constructie van het Vreemde: Wat is het vreemde? 

Grote Opdracht 1: Taal geeft toegang tot teksten 
Bouwsteen 1.1: Taalverwerving en het ontsluiten van teksten 
Bouwsteen 1.2: Taalbeschouwing en de taalkundige analyse en interpretatie van 
teksten 
 

Grote Opdracht 2: Teksten en andere cultuuruitingen hebben een bedoeling 
Bouwsteen 2.1: Vorm en betekenissen van teksten 
Bouwsteen 2.2: Contextualiseren van kunstuitingen 
 

Grote Opdracht 3: Teksten en andere cultuuruitingen geven inzicht in klassiek gedachtegoed 
Bouwsteen 3: Cultuuruitingen gebruiken als bron 
 

Perspectieven op het vreemde: Wat valt er te vinden van het vreemde? 
Grote Opdracht 4: Kunst en literatuur uit later tijd bieden verschillende perspectieven op 
antieke cultuuruitingen  

Bouwsteen 4: Receptie 
 

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

Bouwsteen 5: Actualisatie 

Reflectie op het eigene: Wat betekent het vreemde voor mijzelf? 
Grote Opdracht 6: Reflectie op het vreemde en eigene draagt bij aan het ontdekken en 
ontwikkelen van een eigen identiteit 

Bouwsteen 6: Persoonlijke relevantie (OF: oordeelsvorming) 
 

Grote opdracht 7: Reflecteren op maatschappelijke processen, morele dilemma’s en actuele 
thema’s in Griekse of Latijnse teksten 

Bouwsteen 7: Wisselen van perspectief 
  


