GYMNASIUM

IETS VOOR JOU?

Gymnasium, iets voor jou?
Zit jij in groep 8 en heb je of krijg je misschien een vwo-advies?
Of zit je al in de brugklas van een scholengemeenschap en moet je
gaan kiezen, welke richting je in klas 2 op gaat: atheneum of
gymnasium? Beide richtingen horen bij het vwo. Deze afkorting
staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. In deze folder
lees je meer over wat de opleiding gymnasium nu inhoudt.

Wat is een gymnasium?
Een gymnasium kan een afdeling zijn binnen een
scholengemeenschap, waar ook atheneum, havo en vmbo
voorkomen, maar een gymnasium kan ook een zelfstandige school
zijn, waar je dus alleen gymnasium kunt volgen. Voor allebei geldt:
De opleiding duurt zes jaar.
	In de onderbouw krijg je les in Latijn én Grieks. Meestal begint
Latijn al meteen in de eerste klas, soms ook al Grieks, maar er
zijn ook scholengemeenschappen waar later met Latijn of Grieks
wordt begonnen.
	In de bovenbouw volg je Latijn of Grieks en uiteindelijk doe je
eindexamen in één van die twee klassieke talen, of in allebei.

•
•
•

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur.

Wat heb je aan een gymnasiumopleiding?

Kies je voor een gymnasiumopleiding, dan volg je naast de overige
vakken Latijn en Grieks. Je leert bij deze vakken de talen van de
oude Grieken en Romeinen, maar je komt ook meer te weten over
de kunst en cultuur van die volkeren. Zo bouwden de Grieken hun
theaters tegen een heuvel en voerden grappige of tragische
toneelstukken op over helden en goden. De Romeinen zijn de
uitvinders van het beton en daardoor konden zij grote gebouwen
zoals het Colosseum en het Pantheon in Rome neerzetten. Hun
talen, ideeën en uitvindingen hebben eeuwenlang veel invloed
gehad op de Europese beschaving. Een wolkenkrabber was nooit
mogelijk geweest zonder dat beton. De Spaanse beeldend
kunstenaar Salvador Dalí had zijn Venus van Milo niet kunnen
maken zonder kennis van de Griekse godin. Wij zouden misschien
niet in een democratisch land leven zonder de Grieken. Kortom,
door alle verhalen uit de wereld van Grieken en Romeinen ga je
ook steeds beter zien en begrijpen hoe een heleboel dingen in je
dagelijkse leven met elkaar te maken hebben.

Een gymnasiumopleiding biedt een brede algemene ontwikkeling
en brengt je in contact met je creatieve en kunstzinnige kant.
Door kennismaking met de klassieke talen krijg je veel inzicht in het
Nederlands en de moderne vreemde talen. Latijn en Grieks zijn
talen met een ander systeem, maar hebben ook voor een deel
dezelfde bouwstenen. Je leest Latijnse en Griekse teksten en
‘vertaalt’ ze naar het Nederlands, waarbij je steeds bedenkt wat de
schrijver precies wilde zeggen en hoe je dit in je eigen taal moet
weergeven. Je leert veel over de opbouw van taal in het algemeen.
Dit zijn allemaal vaardigheden die je later in veel situaties kunt
gebruiken.
Je leert op het gymnasium veel verbanden te leggen tussen vroeger
en nu, niet alleen bij de vakken Grieks en Latijn maar bij alle vakken.
Dat biedt veel uitdaging en zo krijg je veel kansen om je kennis te
verdiepen.
Een gymnasiumdiploma geeft je toegang tot een vervolgopleiding
op de universiteit, waar wetenschappelijk onderwijs wordt
aangeboden. Latijn en Grieks kunnen van voordeel zijn bij allerlei
vervolgopleidingen. Wil je later misschien arts worden, apotheker,
advocaat of rechter? Of wil je graag Spaans of Italiaans leren? Of
misschien denk je meer aan een creatieve richting zoals reclame,
journalistiek, architectuur? Dan is het handig als je Latijn en Grieks
hebt gehad. Maar het is niet verplicht; ook met een atheneum
diploma kun je naar de universiteit.
Je kunt na het gymnasium overigens ook kiezen voor het hoger
beroeps onderwijs (hbo); dan heb je toch een goede gymnasiale
opleiding gevolgd en breng je een brede algemene vorming mee,
waar je altijd veel plezier van hebt.

Wat heb je nodig om gymnasium te gaan doen?

•	Nieuwsgierigheid: wil je vaak meer weten over hoe en waarom

iets gebeurt in het dagelijks leven? Stel je vragen hierover, zoek
je een antwoord? Ben je niet meteen tevreden met één
antwoord? Wil je discussiëren met anderen over dit soort zaken?
Zoek je meer uitdaging? Dan is het gymnasium iets voor jou.
	Doorzettingsvermogen: je leert veel extra leuke dingen, maar
misschien vind je niet alles even gemakkelijk of nuttig. Door niet
op te geven kun je veel bereiken. Je hoeft daarvoor echt geen
supertalent te zijn!
	Plezier in taal: je hebt taalgevoel en vindt het leuk om met talen
bezig te zijn. Op het gymnasium leer je veel door het aandachtig
lezen en vergelijken van allerlei bronnen in boeken en op
internet. Je leert ook ‘op locatie’, door op excursie te gaan,
bijvoorbeeld naar interessante musea en archeologische
opgravingen uit de klassieke oudheid.

•
•

En nu jij!
Je staat nu voor een belangrijke schoolkeuze. Informeer goed bij
scholen in de buurt welke mogelijkheden ze bieden en wat het
gymnasium op die school inhoudt. Op een zelfstandig gymnasium
gaan dingen misschien een beetje anders dan op een
scholengemeenschap met een gymnasiumafdeling. Kijk en vraag
daar goed naar.
Hopelijk heeft deze folder je duidelijk gemaakt wat een gymnasium
is en dat met een gymnasiumopleiding een wereld voor je
opengaat. Veel succes bij je keuze!

Dit is een uitgave van de Belangengroep Gymnasiale
Vorming (BGV) www.bgv.aob.nl: de BGV is een van
de belangengroepen van de Algemene Onderwijsbond
(AOb) www.aob.nl
De BGV werkt samen met:
•	de Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia (LOZG)
• het Nederlands Klassiek Verbond (NKV)
•	de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG)
• de Vereniging Classici Nederland (VCN)
• de Vereniging Vrienden van het Gymnasium
Deze organisaties zijn verenigd in het Landelijk
Overleg Klassiek Onderwijs in Nederland (LOKON)
Deze brochure kan gratis besteld worden bij de AOb door een
e-mail te sturen naar info@aob.nl Met duidelijke opgave van
naam van de school, contactpersoon en volledig adres
wordt het gewenste aantal brochures u toegestuurd.
Ook is de brochure Gymnasium, iets voor jou?
te downloaden via de
website van de BGV
www.bgv.aob.nl
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