Charlotte Blontrock
over de verkorte bachelor Grieks (2017-2018)
Toen ik me inschreef voor de opleiding Taal- en Letterkunde, heb ik heel lang
getwijfeld over welke talen ik precies wou studeren. In het middelbaar volgde ik
Latijn-Grieks en eigenlijk lag (ligt) mijn hart bij de klassieke talen. Omdat ik
vermoedde dat ik later naar het onderwijs zou trekken, leek het echter veiliger om
ook een moderne taal te kiezen. Dit zou mij een grotere werkzekerheid opleveren.
Uiteindelijk heb ik voor de combinatie Latijn-Frans gekozen, waar ik zeker geen spijt
van heb. De combinatie van twee talen die op zo’n verschillende manier bestudeerd
worden, heeft me verrijkt, als student maar ook nu in de positie van leerkracht.
Na mijn master Taal- en Letterkunde heb ik de specifieke lerarenopleiding (SLO)
gevolgd aan de UGent. In de loop van het tweede semester kwam plots de vraag
van mijn oude school of ik daar Latijn én Grieks wou geven, tot het einde van het
schooljaar. Ik heb die kans met beide handen gegrepen. Ik heb mijzelf tijdens de rit
regelmatig vervloekt omdat ik Grieks moest geven aan de zesdejaars, terwijl ik die
taal zelf al vier jaar achter mij gelaten had. Gaandeweg flakkerde mijn oude liefde
echter weer op en besloot ik om de verkorte bachelor Grieks te volgen.
Mijn bachelor Grieks is al bij al vlot verlopen. Ik was nog niet helemaal uit de
universiteitssfeer en had al een serieuze inspanning geleverd om mijn Grieks
vanonder het stof te halen. Ik besloot om alle vakken die ik nog moest volgen (60
studiepunten) in één jaar op te nemen, een ambitieus plan. Het eerste semester was
het lastigst omdat je dan vakken uit het eerste, tweede en derde jaar combineert. De
eerste paar weken word je dan ook heen en weer geslingerd tussen een gevoel van
“I got this!” in Taalbeheersing I (Ba1) en “Oh mijn God, waar ben ik aan begonnen?”
in Taalkunde II (Ba3). Gelukkig duurt dat gevoel slechts een paar weken en zie je al
snel dat je over een zeer grote basiskennis beschikt uit je vooropleiding. Bovendien
was iedereen binnen de Afdeling Grieks enorm behulpzaam! Ik kreeg steeds te
maken met begripvolle lesgevers, die mij de nodige ondersteuning en - waar
mogelijk - vrijheid gaven in mijn “speciale” situatie. Het jaar vloog voorbij en ik was
zo blij met mijn keuze om de verkorte bachelor te volgen dat ik besloot om er ook de
master Grieks bij te nemen. Ik had nog heel veel zin om dieper in te gaan op
bepaalde zaken en die 30 resterende studiepunten leken mij de kers op de taart.
Ik heb uiteindelijk dan toch mijn hart gevolgd en daardoor heb ik met plezier de
inspanningen geleverd die nodig waren om op korte tijd én de bachelor én de master
Grieks af te werken. Maar: Het heeft geloond! Ik sta ondertussen met veel plezier
voor de klas. Ik heb al heel wat Grieks mogen geven, maar voel me ook gesterkt bij
het geven van Latijn precies dankzij mijn kennis van het Grieks. Missie geslaagd!
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