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

"Frans is de taal  
van grote denkers  

en schrijvers."Ontdek de kanten van het Frans die je nog 
niet kende
 
Frans is de taal van grote denkers en schrijvers en een taal die 
wereldwijd wordt gesproken door bijna 300 miljoen mensen. 
Het is echter ook de taal die je vaak associeert met woorden-
lijstjes, grammatica en een centraal eindexamen. 

Bij het Franse programma van de Alfa-academie doen  
we iets anders dan je gewend bent: we gaan op zoek  
naar wat de studie van het Frans tot een academisch  
vak maakt. We gebruiken het Frans als point d’entrée  
voor de studie van taal, literatuur en cultuur.

Wat is taal? Hoe leren we taal? Hoe evolueert taal?  
Wat is de verhouding tussen taal en cultuur?  
Wanneer wordt taal literatuur? 

Krijg uitdagende lessen van  
wetenschappers 

Leer scholieren kennen met  
dezelfde interesses 

Doe zelf onderzoek aan de 
universiteit



"We zoeken  
een goede balans  

tussen onderdelen 
in het Nederlands 

en in het Frans."

Partnerscholen

www.u-talent.nl/alfa-academie

Voor wie?
Wil jij een kant van taalonder-
zoek en talenstudies ontdekken 
die je nog niet kende en tegelijk  
je Frans verbeteren? Alors  
participez!

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

Zelf onderzoek doen 
We gaan op dezelfde manier te werk als echte geestes-
wetenschappers: we verzamelen en analyseren teksten 
en data en presenteren onze bevindingen aan collega 
wetenschappers. Je wordt zoveel mogelijk betrokken 
bij lopend onderzoek, o.a. binnen het Utrechtse Time 
in Translation project. 

Binnen de cursus zoeken we een goede balans tussen 
onderdelen in het Nederlands en in het Frans.  
De verhouding hangt af van ieders taalniveau. 

Programma
We gaan aan de slag met het werk van de filosoof, 
schrijver en journalist Albert Camus. Met zijn roman 
L’Étranger verkennen we het Frans op verschillende 
manieren: vanuit de taal-, vertaal-, cultuur- en  
literatuurwetenschap.
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