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LATIJN                
 
 

 
 

De basisoptie Latijn is een voorbereiding op een keuze met Latijn 
uit het ASO-aanbod in de 2de graad.  
Latijn richt zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor taal, cultuur en 

literatuur. 
De cursussen hebben een taalkundig en een cultuurhistorisch doel.  

Alhoewel Latijn nu een ‘dode’ taal is, heeft ze eeuwenlang onze cultuur beïnvloed.  
Romaanse talen als Italiaans, Frans, Spaans stammen rechtstreeks af van het Latijn. 
Ook in het Nederlands en de taal van de wetenschap is de invloed van het Latijn niet 

weg te denken.  
De opleiding wil je zo vlug mogelijk in staat stellen zelfstandig Latijnse teksten te 

begrijpen. 
 
Hiertoe leer je: 

o grammatica: onderwerp, werkwoord (persoonsvorm, tijd, vervoeging, …), 
soorten zinnen (vragend, onafhankelijk, afhankelijk, …), voorzetsel, voegwoord, 

naamval, … 
o vocabularium: de meest gebruikte woorden, algemene principes van 

woordvorming, methode om een woordenlijst of woordenboek te raadplegen 
o methodes om inhoudsvragen te beantwoorden en om zinnen in het Nederlands 

te vertalen.  

 
Op gebied van cultuur maak je kennis met de Romeinse beschaving (taal en 

letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en mentaliteit) en haar grote betekenis 
voor de hedendaagse (westerse) mens.  
Je krijgt een beter inzicht in je eigen cultuur en je kunt de westerse en niet-westerse 

culturen beter vergelijken en begrijpen. 
Doorheen de teksten leer je: 

o de leefwereld van de Romeinen en Grieken: huis, kleding, spelen, 
maatschappij, … 

o de mythologie (goden, helden, …) 

o algemene geografische gegevens 
o grote periodes, belangrijke feiten en beroemde personages. 
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Wat na "Latijn" ?  
 
Uiteraard moet je bij de keuze naar de 2de graad rekening houden 

met het attest (en de eventuele beperkingen) dat je behaalt op het 
einde van het 2de leerjaar.  

 
In principe mag je, met een A-attest, starten in elke richting van elke onderwijsvorm 
in de 2de graad. 

De meeste leerlingen zullen na deze basisoptie verder studeren in het ASO. 
Alle richtingen in het ASO blijven mogelijk, hoewel bij de keuze voor de richting Grieks 

er wel problemen kunnen zijn met je voorkennis voor dat vak; wettelijk is er geen 
probleem. 
 

In onderstaand overzicht van studiemogelijkheden in de 2de graad ASO zijn ook 2 
richtingen vermeld van het studiegebied SPORT, omdat deze zich ook op niveau van 

het ASO situeren. 
Bij een keuze voor een richting met topsport, moet je wel over een topsportstatuut 
beschikken. 

 
Dit zijn de mogelijkheden in de 2de graad: 

o Economie 
o Grieks 
o Grieks-Latijn 

o Humane wetenschappen 
o Latijn 

o Sportwetenschappen 
o Wetenschappen 
o Wetenschappen-topsport 


