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Vanaf september 2023 komen er nieuwe eindtermen voor Latijn in de derde graad. Een van die nieuwe 

eindtermen focust op het concept taalvariatie.1 Deze scriptie heeft als doel te achterhalen in welke 

mate er vandaag al aandacht is voor taalvariatie in (vooral de tweede en derde graad van) het Vlaamse 

secundaire onderwijs Latijn, en welke noden Vlaamse leerkrachten op dit vlak ervaren. Meer bepaald 

wordt er gefocust op diachronische en diastratische taalvariatie. Dit is enerzijds taalvariatie in de tijd 

en anderzijds taalvariatie naargelang de sociale klasse. Ik heb de aanwezigheid van taalvariatie in het 

curriculum Latijn op twee manieren onderzocht: aan de hand van een handboekstudie en aan de hand 

van een kleinschalige enquête onder leerkrachten Latijn van de tweede en/of derde graad.  

In de inleidende hoofdstukken ga ik dieper in op het concept taalvariatie en bied ik suggesties voor 

verdere lectuur over de evolutie van het Latijn. Ook kader ik de nieuwe eindterm rond taalevolutie en 

taalvariatie binnen algemene ontwikkelingen in het taalonderwijs.  

Voor de handboekstudie heb ik de hand- en werkboeken voor de eerste, tweede en derde graad van 

de twee grootste onderwijsmethodes Latijn onderzocht: de Pegasus (Novus)-reeks en de Ars Legendi-

reeks. Syllabi die door leerkrachten zijn ontworpen, vielen helaas buiten het bestek van mijn 

onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat (diachronische en diastratische) taalvariatie voornamelijk 

aanwezig is in het materiaal van de tweede graad, bijvoorbeeld in middeleeuwse teksten en inscripties. 

Deze aanwezigheid is vooral geconcentreerd in het derde jaar. Leerkrachten die inspiratie zoeken om 

de nieuwe eindterm gestalte te geven, kunnen in de vermelde boeken zeker inspiratie vinden. Met 

betrekking tot de derde graad valt op dat de huidige eindtermen en leerplannen al meer aandacht 

besteden aan taalvariatie dan die van de eerste en de tweede graad, maar dat we dit niet weerspiegeld 

zien in de handboeken – die toegegeven, minder talrijk zijn dan de lesmethodes voor de lagere graden. 

In de nieuwe generatie handboeken voor de eerste graad tenslotte is al een voorbereiding op het 

thema taalvariatie te vinden. 

Aan de (online) enquête namen 44 leerkrachten Latijn deel (waarvan 62% jonger dan 40 jaar). Enige 

bias was, in het kader van dit scriptieonderzoek, wellicht onvermijdelijk: wie niet openstaat voor 

taalvariatie, was ongetwijfeld minder geneigd om de enquête in te vullen. Een eerste vaststelling is dat 

de respondenten in het algemeen positief staan tegenover een kennismaking met andere vormen van 

het Latijn, waarbij opvalt dat het enthousiasme van jonge leerkrachten iets groter is. Wat betreft de 

eigenlijke aanwezigheid van taalvariatie in de lessen, blijken teksten die niet via manuscripten zijn 

overgeleverd, zoals inscripties, veel in de tweede graad gelezen te worden. De overgrote meerderheid 

van de leerkrachten staat in dit geval ook stil bij eventuele taalverschillen. Postklassieke teksten 

worden vooral gelezen in de derde graad en ook hier gaat een aanzienlijk deel van de bevraagde 

leerkrachten al in op taalvariatie. Tegelijk komt uit de enquête naar voor dat leerkrachten zich niet 

altijd onderlegd voelen om taalvariatie te behandelen en dat er nood is aan nascholing.  

                                                             
1 3.1.3 De leerlingen analyseren elementen van taalevolutie en taalvariatie in de bestudeerde klassieke taal met 
aandacht voor taalverwantschap tussen de bestudeerde klassieke taal en moderne talen. 


