
Dit initiatief kwam tot stand binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie 
van de Vlaamse Gemeenschap 

De Olympiade wordt gesteund door SOLMAR, International Tour Operator 
door NKV, de KBC, de KULeuven, de UGent, de VUB en Academia Press Gent 

 

	   PROCEDURE	  CICEROWEDSTRIJD	  2015-‐2016	  
	  

	  
Vóór	  de	  wedstrijd	  
	  
In	  de	  loop	  van	  de	  maand	  november	  voorafgaand	  aan	  de	  wedstrijd	  ontvangt	  elke	  school	  
van	  het	  secretariaat	  een	  (elektronische)	  zending	  die	  de	  volgende	  documenten	  bevat:	  
	  

• de	  deelnemerslijst	  waarbij	  aan	  elke	  deelnemer	  een	  officieel	  
wedstrijdnummer	  is	  toegekend;	  

• dit	  document	  met	  de	  procedure	  van	  de	  Cicerowedstrijd;	  
• een	  inlichtingsformulier	  (om	  vergissingen	  en	  verouderde	  gegevens	  te	  

vermijden)	  
• wedstrijdformulier	  

	  
Aan	  de	  wedstrijd	  kunnen	  enkel	  leerlingen	  deelnemen	  aan	  wie	  een	  officieel	  wedstrijd-‐
nummer	  is	  toegekend.	  
De	  vakwerkgroep	  of	  leraar	  die	  verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  organisatie	  van	  de	  wedstrijd	  
in	  elke	  school,	  kopieert	  het	  officiële	  wedstrijdblad	  in	  het	  aantal	  exemplaren	  als	  er	  
deelnemers	  zijn.	  
	  
Op	  de	  dag	  van	  de	  wedstrijd	  (eerste	  ronde)	  
	  
De	  eerste	  ronde	  van	  de	  vertaalproef	  grijpt	  plaats	  op	  woensdag	  	  9	  november	  2016.	  De	  
tekst	  met	  situering	  en	  teksthulp	  is	  beschikbaar	  op	  onze	  website	  www.certamina.be	  
vanaf	  10	  uur.	  Zo	  krijgen	  de	  scholen	  die	  dit	  wensen	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  deel	  van	  de	  
voormiddag	  aan	  de	  proef	  te	  besteden.	  Het	  beginuur	  wordt	  vrij	  door	  de	  school	  bepaald.	  
De	  leerlingen	  krijgen	  drie	  uur	  de	  tijd	  om	  de	  tekst	  te	  vertalen.	  
	  
De	  vakwerkgroep	  of	  leraar	  die	  verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  organisatie	  van	  de	  wedstrijd	  
in	  elke	  school,	  haalt	  de	  tekst	  met	  situering	  en	  teksthulp	  van	  de	  website	  af	  en	  kopieert	  
hem	  in	  het	  aantal	  exemplaren	  als	  er	  deelnemers	  zijn.	  
	  
Bij	  het	  begin	  van	  de	  wedstrijd	  bezorgt	  de	  vakwerkgroep	  of	  leraar	  aan	  elke	  deelnemer	  
het	  wedstrijdblad,	  de	  Cicerotekst	  met	  situering	  en	  teksthulp	  en	  enkele	  bladen	  
kladpapier.	  	  De	  leerlingen	  mogen	  gebruik	  maken	  van	  een	  vertaalwoordenboek.	  De	  
toezichthoudende	  leraar	  geeft	  tijdens	  de	  proef	  geen	  bijkomende	  uitleg.	  
	  
Op	  deze	  dag	  is	  het	  secretariaat	  van	  de	  Cicerowedstrijd	  van	  10.00	  tot	  14.00	  uur	  
bereikbaar	  op	  het	  nummer	  0477/951168	  van	  Lincy	  Van	  Twembeke.	  
	  
	  
	   	  



 

[Typ hier] 
 

Na	  de	  wedstrijd	  
	  
De	  eerste	  selectie	  van	  de	  vertalingen	  gebeurt	  in	  de	  school.	  Naargelang	  van	  de	  interne	  
afspraken	  corrigeert	  de	  vakwerkgroep	  of	  leraar	  de	  vertalingen	  van	  de	  leerlingen.	  Men	  
laat	  zich	  hierbij	  inspireren	  door	  de	  vertaalcriteria	  die	  verschenen	  zijn	  op	  de	  website	  van	  
de	  Vlaamse	  Olympiade	  Latijn	  en	  Grieks	  (zie	  Vertalen/Criteria	  beoordeling).	  De	  
vakwerkgroep	  of	  leraar	  quoteert	  de	  kopijen	  op	  100	  punten:	  80	  punten	  voor	  correct	  
tekstbegrip	  en	  20	  punten	  voor	  de	  kwaliteit	  van	  de	  Nederlandse	  verwoording.	  Men	  
maakt	  	  vervolgens	  een	  rangschikking	  van	  de	  deelnemers	  op	  basis	  van	  het	  resultaat	  op	  
100.	  
	  
Op	  de	  website	  www.certamina.be	  	  wordt	  op	  de	  dag	  na	  de	  wedstrijd	  een	  vertaling	  ter	  
ondersteuning	  van	  de	  correctie	  geplaatst.	  
	  
De	  uiterste	  datum	  van	  inzending	  van	  de	  resultaten	  aan	  het	  secretariaat	  van	  het	  
Certaminacomité	  is	  vrijdag	  9	  december	  2016.	  De	  zending	  gebeurt	  op	  naam	  van	  de	  heer	  
Guido	  Halsberghe,	  Drakenhoflaan	  15,	  2100	  Deurne.	  
	  
De	  vakwerkgroep	  of	  leraar	  stuurt	  volgende	  documenten:	  

• één	  kopie	  van	  de	  vertaling	  van	  de	  geselecteerde	  deelnemers;	  
• de	  lijst	  met	  de	  rangschikking	  van	  alle	  deelnemende	  leerlingen	  met	  het	  

resultaat	  op	  100	  punten;	  
• de	  ingevulde	  inlichtingsformulieren	  voor	  die	  leerlingen	  die	  naar	  de	  tweede	  

ronde	  gaan.	  
	  
Het	  maximum	  aantal	  per	  school	  dat	  door	  het	  comité	  aanvaard	  wordt	  is	  één	  derde	  van	  
de	  deelnemers.	  
	  
De	  tweede	  ronde	  
	  
De	  tweede	  ronde	  van	  de	  Cicerovertaalwedstrijd	  gebeurt	  op	  woensdag	  11	  januari	  2017.	  
Op	  één	  locatie	  zullen	  alle	  deelnemers,	  die	  door	  hun	  school	  geselecteerd	  zijn,	  een	  
vertaling	  van	  een	  nieuwe	  tekst	  maken:	  dit	  is	  het	  Onze-‐Lieve-‐Vrouwecollege,	  Frankrijklei	  
91	  2000	  Antwerpen.	  
	  
Tenslotte	  vindt	  de	  jurering	  plaats	  van	  de	  vertalingen	  die	  op	  6	  januari	  werden	  ingeleverd.	  
Een	  externe	  jury	  van	  leraren	  en	  academici	  bekroont	  een	  vijftiental	  vertalingen.	  Uit	  de	  
laureaten	  selecteert	  het	  Certaminacomité	  de	  deelnemers	  aan	  het	  internationale	  
Certamen	  Ciceronianum	  te	  Arpino	  in	  Italië.	  Het	  comité	  bepaalt	  het	  aantal.	  Naast	  de	  
selectie	  van	  deze	  laureaten	  kent	  de	  jury	  ook	  eervolle	  vermeldingen	  toe.	  
	  
De	  geselecteerden	  voor	  de	  internationale	  wedstrijd	  te	  Arpino	  worden	  per	  brief	  (e-‐mail)	  
op	  de	  hoogte	  gebracht	  en	  uitgenodigd	  om	  deel	  te	  nemen.	  De	  reis	  naar	  Arpino	  grijpt	  
plaats	  in	  mei	  2016	  (de	  juiste	  data	  wordt	  in	  Italië	  door	  het	  organiserend	  comité	  
vastgelegd).	  
	  
De	  laureaten	  en	  de	  genomineerden	  van	  de	  eervolle	  vermeldingen	  worden	  vóór	  of	  in	  het	  
begin	  van	  de	  paasvakantie	  op	  de	  hoogte	  gebracht	  en	  uitgenodigd	  op	  de	  officiële	  
proclamatie	  in	  Leuven	  op	  	  17	  mei	  2017.	  
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Voor	  verdere	  details	  die	  in	  de	  loop	  van	  het	  werkjaar	  bepaald	  worden,	  verwijs	  ik	  naar	  
onze	  website	  :	  www.certamina.be	  	  	  	  
	  
Namens	  het	  Certaminacomité	  
Guido	  Halsberghe	  
secretaris	  


