
U-Talent Alfa-academie: verdieping in 
taal en cultuur voor 5 en 6 vwo-leerlingen 

"Woorden en taal 
kunnen ons met 

elkaar verbinden."

De kracht van taal 
Woorden en taal kunnen ons met elkaar verbinden, maar 
ook de afstand tussen mensen vergroten. Ze kunnen je 
gelukkig maken of juist verdrietig, ze kunnen  je motiveren 
of aan het denken zetten. Wat is die kracht van woorden 
eigenlijk? Waarom is taal zo belangrijk voor ons? 

Bij de U-Talent Alfa-academie ontdek je de verschillende 
aspecten van taal, literatuur en communicatie en ga je zelf 
aan de slag met vragen die met taal te maken hebben.  
Je volgt een programma aan de Universiteit Utrecht  
en een programma op school.

Je krijgt les van wetenschappers van de talen- 
opleidingen van de Universiteit Utrecht.  
De betrokken talen zijn Nederlands, Engels,  
Frans, Arabisch, Duits, Klassieke talen, Italiaans,  
Spaans, Iers en Welsh. 

Krijg uitdagende lessen van  
wetenschappers 

Leer andere scholieren kennen  
met dezelfde interesses 

Doe zelf onderzoek aan de 
universiteit



"Hoe leer je je 
moedertaal of 

een nieuwe taal? 
En waarom is 

literatuur soms 
verboden?"

Partnerscholen

www.u-talent.nl/alfa-academie

Thema’s Alfa-academie
 
De grenzen van taal en literatuur
Waarom is literatuur soms verboden?  
Wat mag je wel of niet zeggen? 

Een taal leren
Hoe leer je je moedertaal of een nieuwe taal?  
Als je vertaalt, wat doe je dan precies?

Verschillen en verandering in talen
Wat is het verschil tussen spreek- en schrijftaal? Welke 
rol hebben dialecten en talen van minderheden in 
de samenleving? Waarom lijken sommige talen meer 
kracht te hebben dan andere? 

Genres en tekstsoorten
Sommige taal wordt als literatuur beschouwd.  
Waarom is dat en wat geeft literatuur haar kracht?  
Welke soorten literatuur zijn er? Wat is de rol en  
plaats van sociale media?

Community 
Taal is leuk, maar je groeps-
genoten leren kennen ook! 
Daarom beginnen we met een 
introductiedag en doen we  
regelmatig samen een leuke 
activiteit. 

Meer weten?
Stel je vragen aan de U-Talent  
coördinator bij jou op school of kijk 
op www.u-talent.nl/alfa-academie. 


