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Geachte leden van Platform Onderwijs2032,
De classici in Nederland hebben met belangstelling kennis genomen vàn het advies van uw platform.

ln deze brief willen we graag reageren op uw vraag hoe de persoonsvorming van leerlingen van nu
gestalte kan krijgen in ons onderwijs.
Onder de leerlingen van nu bevinden zich de denkers, kunstenaars en innovatoren van de toekomst.
l.let is belangrijk dat hun persoonsvorming gestalte krijgt op een manier die hen uitdaagt en prikkelt
om hun denkvermogen, creativiteit en vernieuwende ideeën in te zetten voor onze maatschappij,
Wij menen dat in deze vorming een waardevolle rol is weggelegd vOor de talen en culturen van de
Grieken en de Romeinen.

De ideeën, verhalen en figuren uit de Grieks-Romeinse wereld bieden onze leerlingen concrete
voorbeelden om over grote en universele thema's na te denken. Ze plaatsen hun denken daarmee in
een westerse traditie waarbinnen deze zelfde thema'§ door de eeuwen heen in literatuur,
architectuur en beeldende kunst het onderwerp van interpretatie en reflectie zijn geweest. Het is
deze traditie die w^rj in Europa met elkaar delen'
l.let onderwijs in de klassieken is inherent interdisciplinair: het omvat taal, literatuur, beeldende
kunst, filosofie en geschiedenis, Dit is recentelijk expliciet gemaakt in de samensmelting van het vak
KCV (= klassieke culturele vorming) met respectievelijk Grieks en Latijn tot Griekse taal en cultuur en
Latijnse tool en cultuur.

ln deze vakken staan de systematische analyse van taal en teksten en de confrontatie met andere
culturen door middel van deze teksten en andere cultuuruitingen centraal. De klassieken scherpen zo
het vermogen van leerlingen tot interculturele communicatie. Tegelijkertijd wordt daarbij hun
kritisch-analytisch denkvermogen, creatÍviteit en persoonlijke en sociale ontwikkeling gestimuleerd,
vaardigheden die ze als modern burger nodig zullen hebben.

Onderwijs in de klassieken biedt daarmee aan nieuwe generaties vorming die voortbouwt op het
verleden en hen toerust voor burgerschap in hun eigen toekomst, op nationaal, Europees en
mondiaal niveau.
Met de meeste hoogachting,
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