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Onderwerp: Taal, Communicatie en wetenschap 
 

Veel mensen associëren taalkunde met het ontleden van zinnen, het benoemen van woordsoorten of het 
toepassen van correcte spelling. Taalwetenschappers op de universiteit houden zich echter grotendeels 
met heel andere onderwerpen bezig. Ze onderzoeken bijvoorbeeld hoe taal is opgeslagen in de hersenen, 
hoe kinderen een taal verwerven of welk beleid er gevoerd moet worden rondom meertaligheid. 
Misschien heb je je al ooit eens afgevraagd hoe baby’s een taal verwerven en waarom dieren dit niet 
kunnen. Taal lijkt een eigenschap te zijn die uniek is voor mensen. De meeste mensen spreken zelfs 
meerdere talen. Ze beheersen naast het Nederlands een dialect en/of ze spreken nog een andere taal 
omdat ze in het buitenland hebben gewoond of tweetalig onderwijs volgen. Zouden de hersenen van 
tweetalige sprekers anders werken dan die van eentalige sprekers? Wanneer mag je jezelf eigenlijk 
‘meertalig’ noemen? En is het verstandig dat ouders hun kinderen meertalig opvoeden?  
 
Profielwerkstuk Taalkunde  
Taal is van alledag: veel onderwerpen die taalwetenschappers bestuderen, zijn ‘actueel’ binnen het 
wetenschappelijke, maatschappelijke of politieke debat en/of herkenbaar binnen jouw eigen sociale 
omgeving. Door de sterke wetenschappelijke en maatschappelijke impact van taalkundige vraagstukken, 
kun je ervoor zorgen dat jouw onderzoek ook echt iets bijdraagt! Op de website van Profielwerkstuk 
Taalkunde kun je inspiratie opdoen over mogelijke taalwetenschappelijke thema’s die geschikt zijn voor 
een profielwerkstukonderzoek. Voorbeelden van thema’s die op de website worden uitgelicht zijn: 
meertaligheid, dialect, sociale taalvariatie, taalverwerving (bv tweedetaalverwerving en taalstoornissen) en 
taal in contact. Via de themapagina’s kom je meer te weten over deze thema’s door middel van teksten, 
filmpjes en hyperlinks naar bijvoorbeeld nieuwsartikelen. Zo kun je je oriënteren en ontdek je welk 
onderwerp het beste bij jou en jouw interesses past. 

 
Toolkits 
Ben je in het bijzonder nieuwsgierig naar een bepaald thema dat op de website wordt uitgelicht? 
Download dan de bijbehorende ‘Toolkit’: een brochure met verdiepende informatie over het thema en 
tips and tricks rondom mogelijke onderwerpen, invalshoeken, onderzoeksmaterialen, 
onderzoeksmethoden en leestips. Met behulp van deze tools kun je direct aan de slag met jouw 
onderzoek! Bovendien komt in iedere Toolkit een wetenschapper aan het woord die een expert is op het 
gebied van het betreffende thema. Alle wetenschappers zijn werkzaam op een universiteit in Nederland en 
vertellen kort iets over hun eigen onderzoek. Ga de uitdaging aan en treed in hun voetsporen! Je kunt de 
Toolkits digitaal raadplegen, maar je kunt ze ook afdrukken als folder.  
 

 
Meer informatie over de opleiding Taalwetenschap (Linguistics) vind je op de UvA-website.  
Ook voor meer informatie over de opleiding Nederlandse taal en cultuur kun je de UvA-website 
raadplegen. 
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