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De vakinformatie is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is
verantwoordelijk voor de afname van de staatsexamens voortgezet onderwijs en draagt zorg voor de
kwaliteit en het niveau van de examens.
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is belast met de praktische uitvoering en organisatie van de
staatsexamens. Met vragen over deze vakinformatie kun je contact opnemen met de afdeling
Examendiensten van DUO: (050) 599 89 33 of staatsexamens@duo.nl.
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INLEIDENDE OPMERKINGEN
•

Het staatsexamen Griekse taal en cultuur bestaat uit een schriftelijk centraal examen (paragraaf
3) en een mondeling college-examen (paragraaf 4).

•

Je moet uiterlijk 1 april 2023 een verslag van de gekozen activiteit voor het mondeling collegeexamen in tweevoud indienen bij DUO (zie paragraaf 4). Voor het mondeling college-examen
neem je een eigen exemplaar mee.

•

In het document ‘Toegestane hulpmiddelen’ (onder Vakinformatie voor het staatsexamen op de
site van DUO) staat vermeld welke hulpmiddelen je zelf voor het examen moet meenemen.

•

Je mag een Grieks-Nederlands woordenboek met grammaticaoverzicht bij het examen gebruiken.

•

Je kunt je voorbereiden met behulp van een lesmethode.

•

Oefenmateriaal voor het examen staat op Oefenen voor het staatsexamen vo, en ook op
Examenblad.nl.

EXAMENPROGRAMMA
Het examenprogramma is verdeeld in domeinen (A, B, C en D). Bij elk domein horen subdomeinen en
eindtermen (A1-2, B1-2, C1-2 en D).
In onderstaande tabel geeft een ‘ja’ aan in welk examen een (sub)domein getoetst kan worden.
De concrete staatsexamenstof voor een bepaald examenjaar bestaat uit:
1. een opsomming van veronderstelde kennis over de taal (de zogenoemde minimumlijst bij elk pensum;
in Bijlage 1 wordt hiervoor verwezen naar Examenblad.nl)
2. een opsomming van de te bestuderen teksten (de zogenoemde examenpensa, zie Bijlage 1)
3. een korte omschrijving van de achtergrondkennis die hoort bij elk pensum; in Bijlage 1 wordt hiervoor
verwezen naar Examenblad.nl)
NB: het staatsexamen betreft twee pensa: een voor het centraal examen en een voor het mondeling
college-examen. Het centraal examen gaat over het pensum van het examenjaar zelf; het mondeling
college-examen gaat over het pensum dat een jaar eerder onderwerp was voor het centraal examen.
Tabel 1 verdeling van domeinen, subdomeinen en eindtermen over de verschillende examens

domeinen

A Reflectie op
klassieke teksten en
antieke cultuur

subdomeinen en eindtermen

centraal
examen

mondeling
collegeexamen

A1 Reflectie op klassieke teksten

ja

ja

Je kunt je begrip van Griekse en klassieke,
vertaalde teksten demonstreren door:
•
een ongeziene passage te vertalen
(alleen van toepassing op het centraal
examen);
•
een passage uit het pensum te vertalen
(alleen van toepassing op het collegeexamen);
•
een passage te analyseren en
interpreteren vanuit taalkundig,
letterkundig en cultuurhistorisch
perspectief;
•
een passage vanuit taalkundig,
letterkundig en cultuurhistorisch
perspectief te vergelijken met andere
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domeinen

subdomeinen en eindtermen

centraal
examen

mondeling
collegeexamen

nee

ja

ja

ja

nee

ja

ja

ja

nee

ja

cultuuruitingen uit de oudheid of latere
perioden.
A2 Reflectie op antieke cultuur

Reflectie op
klassieke teksten
en antieke cultuur

Je kunt:
•
antieke cultuuruitingen van
verschillende cultuurdomeinen plaatsen
in hun historische en culturele context
en met elkaar in verband brengen;
•

antieke cultuuruitingen onderzoeken en
je bevindingen formuleren.

B1 Antieke en eigentijdse cultuur

B

Reflectie op relaties
tussen de antieke
cultuur en de latere
Europese cultuur

Je kunt door de bestudering van de Griekse
en klassieke, vertaalde teksten tegen de
achtergrond van de antieke cultuur:
• onderwerpen actualiseren die
voortvloeien uit een confrontatie tussen
deze teksten en eigentijdse
ontwikkelingen;
• de eigentijdse cultuur plaatsen in het
perspectief van de klassieke traditie
waarin Europa staat.
B2 Antieke cultuur en receptiegeschiedenis

Reflectie op relaties
tussen de antieke
cultuur en de latere
Europese cultuur

Je kunt door de bestudering van de Griekse
en klassieke, vertaalde teksten tegen de
achtergrond van de antieke cultuur:
• voorbeelden uit de receptiegeschiedenis
herkennen, deze plaatsen in de context
van de desbetreffende periode in de
Europese cultuur en de van toepassing
zijnde werkingsmechanismen noemen
• cultuuruitingen uit de latere Europese
cultuur vergelijken met antieke
cultuuruitingen
C1 Reactie op cultuuruitingen

C

Zelfstandige
oordeelsvorming

Je kunt een beargumenteerde reactie
formuleren op de inhoud van voorgelegde
teksten en andere cultuuruitingen uit de
oudheid en latere tijden.
C2 Relatie tussen antieke cultuuruitingen en
receptiegeschiedenis

Zelfstandige
oordeelsvorming

Je kunt cultuuruitingen uit de latere Europese
cultuur vergelijken met antieke
cultuuruitingen en daarover een
beargumenteerd oordeel geven.
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domeinen

subdomeinen en eindtermen

centraal
examen

mondeling
collegeexamen

ja

ja

Informatie vergaren en verwerken
•

•
D Informatievaardigheden

•

•

•

3

doelgericht informatie en
bronnenmateriaal zoeken, beoordelen,
selecteren en verwerken, o.a. met
gebruik van het woordenboek;
(verworven) informatie verwerken en
daaruit beredeneerde conclusies
trekken;
gebruikmaken van verschillende ICTtoepassingen bij Griekse Taal en Cultuur
(GTC);
adequaat schriftelijk, mondeling en
digitaal in het publieke domein
communiceren over onderwerpen uit het
vakgebied GTC;
bij het verwerven van vakkennis en
vakvaardigheden reflecteren op eigen
belangstelling, motivatie en leerproces.

CENTRAAL EXAMEN
In het centraal examen wordt onderzocht of je
•
kunt reflecteren op klassieke teksten,
•
kunt reflecteren op relaties tussen de antieke cultuur en de latere Europese cultuur,
•
een zelfstandig oordeel kunt vormen over cultuuruitingen, en
•
informatievaardigheden hebt,
zoals beschreven in 2 Examenprogramma.
Deze kennis en vaardigheden worden geëxamineerd aan de hand van een jaarlijks wisselend,
voorgeschreven pensum van Griekse en uit het Grieks vertaalde teksten die zijn gekozen vanuit een
thematische invalshoek.
Voor het centraal examen 2023 is het volgende pensum vastgesteld:
Kernauteur : Herodotus
Genre: Historiografie
Aanbevolen editie: C. Hude, Herodoti Historiae. Oxford 19273 (OCT)
Rode draad: De blik op de ander: mannen en vrouwen in vreemde culturen
Het pensum staat in Bijlage 1. Informatie over pensum, minimumlijst en achtergrondinformatie staat in
de syllabus 2023 Griekse taal en cultuur op Examenblad.nl.
In het centraal examen komen de volgende onderdelen aan de orde:
het vertalen van een niet tot het pensum behorende, geannoteerde Griekse tekst uit het werk van
de kernauteur;
− het beantwoorden van vragen over één of meer teksten uit het in het Grieks gelezen pensum;
− het beantwoorden van vragen over één of meer teksten uit het in vertaling gelezen pensum;
− het beantwoorden van vragen over één of meer niet tot het pensum behorende, uit het Grieks
vertaalde teksten die inhoudelijk verwant zijn met de thematiek van het pensum en/of het
beantwoorden van vragen over één of meer niet tot het pensum behorende teksten uit latere
perioden die inhoudelijk verwant zijn met de thematiek van het pensum.
Het centraal examen duurt 180 minuten.
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COLLEGE-EXAMEN
In het mondeling college-examen wordt onderzocht of je
•
kunt reflecteren op klassieke teksten en de antieke cultuur,
•
een zelfstandig oordeel kunt vormen over cultuuruitingen, en
•
informatievaardigheden hebt,
zoals beschreven in 2 Examenprogramma.
Als je staatsexamen aflegt in zowel Grieks als Latijn zal de cultuurstof enkel bij het eerst afgelegde
examen worden geëxamineerd en beoordeeld. Bij het tweede staatsexamen (in de andere klassieke taal)
wordt dan de beoordeling van het eerste examen overgenomen. De duur van het tweede examen zal in
dat geval verkort worden tot 25 minuten.
Op de site van DUO staan onder het kopje ‘Ook mondeling examen doen’ informatiefilmpjes waarin
getoond wordt hoe een mondeling college-examen verloopt.
Direct vóór het mondeling college-examen krijg je gedurende 20 minuten de tijd om een casus te
bestuderen. Deze casus bevat één of meer passages tekst uit het voorbereide pensum met vragen
daarbij. Je kunt deze tekst alvast vertalen en je verdiepen in de vragen. Je mag hierover aantekeningen
maken. Deze aantekeningen mag je gebruiken tijdens het examen.
Voor het mondeling college-examen 2023 is het volgende pensum vastgesteld:
Kernauteur: Homerus
Genre: Epiek
Aanbevolen editie: D.B. Munro & T.W. Allen, Homeri Opera I-II, Oxford 1920 (Oxford Classical Texts)
Rode draad: Oorlog en slachtoffers
Het pensum staat in Bijlage 1. Informatie over pensum, minimumlijst en achtergrondinformatie staat in
de syllabus 2022 Griekse taal en cultuur op Examenblad.nl.
Het mondeling college-examen bestaat vervolgens uit:
1. taalbeheersing: je vertaalt de tijdens de voorbereidingstijd bestudeerde passage(s) tekst uit het
pensum
2. tekstbeheersing: je beantwoordt vragen over de vorm, inhoud en achtergrond van de tijdens de
voorbereidingstijd bestudeerde passage(s) tekst uit het pensum
3. de antieke cultuur en de doorwerking daarvan:
Je beantwoordt vragen over:
a. literaire, filosofische en cultuurhistorische aspecten van de antieke cultuur (tot 500 na Christus)
en de doorwerking daarvan, mede naar aanleiding van de tijdens de voorbereidingstijd
bestudeerde tekst uit het pensum
b. het voorgeschreven onderwerp: het Paleis op de Dam. Hierbij staat de beeldtaal van de
klassieke oudheid zoals die in het Paleis op de Dam zichtbaar is, centraal.
De vragen hebben betrekking op:
•
architectuur
•
verhalengoed
•
beeldende kunst
•
filosofie
Een voorbereidend bezoek aan het Paleis op de Dam is raadzaam, maar niet verplicht.
c. het verslag van één activiteit naar keuze, te kiezen uit:
•
een bezoek aan een museum over de antieke cultuur
•
het bezoeken van een (opera)concert dat, of een theateruitvoering die, relatie heeft met de
klassieke oudheid;
o als achtergrondinformatie bestudeer je hierbij
•
inhoud, vorm en uitvoeringspraktijk van de bezochte uitvoering
•
de relatie van deze uitvoering met de antieke inhoud, antieke vorm en antieke
uitvoeringspraktijk.
In het verslag van de gekozen activiteit moet aandacht worden besteed aan voorbereiding, ervaring en
reflectie. Hierbij komen de inhoudelijke aspecten van de eindtermen A2, B2 en C2 aan de orde (zie 2
Examenprogramma).
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De omvang van het verslag naar aanleiding van de activiteit moet minimaal twee en maximaal drie
A4'tjes zijn (exclusief afbeeldingen, inhoudsopgave, noten en bronvermelding), getypt met standaard
regelafstand en lettergrootte 12. Dit aantal is exclusief het voorblad, waarvan in Bijlage 2 een voorbeeld
is gegeven.
Dit verslag dient op papier in tweevoud uiterlijk 1 april 2023 ingestuurd te zijn aan:
DUO staatsexamens vo
Postbus 30158
9700 LK Groningen
Een eigen exemplaar neem je mee naar het examen.
Neem contact op met DUO als je na drie weken nog geen ontvangstbevestiging hebt ontvangen.
Kandidaten die geen verslag hebben opgestuurd, worden niet opgeroepen voor het examen.
De regeling voor het opsturen geldt alleen voor de staatsexamenkandidaten die niet op een vso-school
zitten. Van de vso-kandidaten moet alles op 1 april 2023 gereed zijn, maar hoeft niets te worden
opgestuurd.
Het mondeling college-examen duurt in totaal 40 minuten, exclusief de tijd die je krijgt om de casus
voor te bereiden.
Tabel 2 overzicht van het mondeling college-examen

5

opdracht

tijdsduur

deelcijfer

wegingsfactor

casus: tekst vertalen en vragen beantwoorden
over vorm en inhoud (in het
voorbereidingslokaal)

20 minuten

geen

vertalen van de voorbereide tekst uit de casus

10 minuten

a

weging: 0,4

vragen beantwoorden over vorm, inhoud en
achtergrond van de tijdens de voorbereidingstijd
bestudeerde tekst uit de casus

15 minuten

b

weging: 0,4

vragen beantwoorden over de antieke cultuur en
de doorwerking daarvan

15 minuten

c

weging: 0,2

BEREKENING EINDCIJFER
Het eindcijfer is het gemiddelde van het cijfer voor het centraal examen en het cijfer voor het collegeexamen.
Eindcijfer: (cijfer centraal examen + cijfer college-examen) gedeeld door 2, afgerond op een heel getal.
Het cijfer voor het college-examen wordt berekend door elk van de deelcijfers te vermenigvuldigen met
de bijbehorende wegingsfactor, de resultaten bij elkaar op te tellen en de uitkomst vervolgens af te
ronden op 1 decimaal.
Cijfer college-examen: (0,4 keer deelcijfer a + 0,4 keer deelcijfer b + 0,2 keer deelcijfer c), afgerond op
1 decimaal.
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BIJLAGE 1 BESCHRIJVING EXAMENSTOF 2023
1. DE MINIMUMLIJST
De minimumlijst Grieks bestaat uit drie delen:
I.
vormleer
II.
syntaxis
III.
literaire termen
Deel I en II bevatten een opsomming van de taalkundige verschijnselen die je moet kennen en die niet
geannoteerd worden bij de vertaalopgave bij het centraal examen. Deel III bevat een overzicht van
literaire termen die door het CvTE bekend worden verondersteld.
De minimumlijst Grieks hanteert de terminologie die ook bij het centraal examen gehanteerd wordt.
Zie voor de minimumlijst op Examenblad.nl: syllabus 2023 Griekse taal en cultuur p.14-28 voor het
centraal examen, en syllabus 2022 Griekse taal en cultuur p.16-32 voor het mondeling college-examen.
2. DE EXAMENPENSA
De met een asterisk (*) gemarkeerde passages worden in vertaling gelezen.
Pensum voor het centraal examen
Zie ook syllabus 2023 Griekse taal en cultuur p.6
Kernauteur : Herodotus
Genre: Historiografie
Aanbevolen editie: C. Hude, Herodoti Historiae. Oxford 19273 (OCT)
Rode draad: De blik op de ander: mannen en vrouwen in vreemde culturen
1.0
1.1-5
1.6-13
*1.184-187
1.196-199
*1.200-214
2.35-36
2.111
2.112-115
*2.116-120
*3.27-29
3.30-31
*3.32-33
*3.129-137
*4.110-117
7.99
*8.66-67
8.68-69
8.87-88
8.93
*8.97-103
*9.114-120
9.121-122

Prooemium
De aanleiding voor het conflict tussen oost en west: geroofde vrouwen
Gyges en Candaules: het bijzondere verhaal van een machtsovername
Nitocris, powervrouw
Vreemde gewoonten in Babylon
Cyrus de Grote vindt zijn meester in koningin Tomyris
Egypte: de omgekeerde wereld
De bijzondere genezing van koning Pherus
Paris en Helena komen terecht in Egypte
Herodotus doet onderzoek naar het verhaal van Helena
Cambyses doodt de Apis
Cambyses doodt zijn broer en trouwt zijn zus
Cambyses doodt zijn zus
Een wonderlijk verhaal over een Griekse arts en een Perzische koningin
De Scythen komen in aanraking met de Amazonen
Introductie van Artemisia
Xerxes wil weten of hij een zeeslag moet aangaan
Artemisia adviseert Xerxes
Artemisia voert tijdens de zeeslag van Salamis een slimme beweging uit
Artemisia ontsnapt
Xerxes terneergeslagen na Salamis; krijgt advies van Mardonius en Artemisia
De Atheners heroveren Sestus op de Perzen
Het einde van de Historiën: een wijs inzicht van Cyrus

Pensum voor het mondeling college-examen
Zie ook syllabus 2022 Griekse taal en cultuur p.7
Kernauteur: Homerus
Genre: Epiek
Aanbevolen editie: D.B. Munro & T.W. Allen, Homeri Opera I-II, Oxford 1920 (Oxford Classical Texts)
Rode draad: Oorlog en slachtoffers
Ilias
1.1-7
1.8-147

Proloog
Chryseïs: krijgsbuit en bron van conflict
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*1.148-347
4.1-84
*4.85-222
*5.274-384
*6.237-502
*16.684-804
16.805-867
*17.424-458
*22.1-187
22.188-366
*22.367-515
*24.322-551
24.552-620
*24.692-717
24.718-776
*24.777-804

Escalatie van het conflict tussen Agamemnon en Achilles
De goden bespreken het lot van Troje
Menelaus verwond door Pandarus; het verdrag geschonden
Pandarus gedood, Aeneas gered door Aphrodite en Aphrodite verwond door Diomedes
Hector in de stad: bezoek aan Paris en afscheid van Andromache
Patroclus verwond na reeks krijgsdaden
De dood van Patroclus
Achilles’ paarden bewenen de dood van Patroclus
Hector wacht Achilles op en slaat op de vlucht
Het duel tussen Achilles en Hector
Achilles mishandelt het lichaam van Hector; het verdriet van de naasten
Priamus bezoekt Achilles
Priamus krijgt het lichaam van Hector terug van Achilles
Priamus komt aan bij Troje met het lichaam van Hector
Rouwklachten om Hector
Begrafenis van Hector

3. ACHTERGRONDKENNIS BIJ ELK VAN BEIDE PENSA
Een korte omschrijving van de achtergrondkennis die hoort bij elk pensum, staat in syllabus 2023 Griekse
taal en cultuur p.6-9 voor het centraal examen, en syllabus 2022 Griekse taal en cultuur p.7-11 voor het
mondeling college-examen. Deze syllabi zijn te vinden op Examenblad.nl.
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BIJLAGE 2 VOORBLAD

VERSLAG
Griekse taal en cultuur
staatsexamen vwo
(inzenden vóór 1 april 2023)

Persoonsgegevens

Voornaam en achternaam:

Examen Dienst (ED)-nummer:
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