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1. Inleiding:J! 

Nederlanders staan bekend in het buitenland om hun talenkennis. Die 

buitenlanders zijn in Nederland altijd verrast als zij in het Engels of Duits 

worden toegesproken. Ook in de wereld van wetenschap, techniek en bedrijf 

bedienen Nederlanders zich vaak correct van het het Engels of Duits. Andere talen 

worden veel minder gebruikt, maar zijn desalniettemin nodig voor een 

efficiente internationale communicatie, waarbij Nederlandse academici 

betrokken zijn. (Zie ook de uitkomsten van het ITS-onderzoek, dl V, 

Claessen, g. et al. 1978 en soortgelijke per instelling verrichte analyses 

van vreemde-taalbehoeften: aan THE, Ulijn 1971, KBT, Meijers 1974, Law, 

Frijlink 1977, NOrB, Messing 1978 en van TH-ingenieurs in het algemeen, 

de Jager en Reunis 1979). 

Oit is ongetwijfeld de reden waarom zowel aan Nederlandse hogescholen als 

aan de universiteiten voor niet-letterenstudenten vreemde-talenonderwijs 

wordt gegeven (zie ook overzicht van Meijers, 1974). Het doel van het onder

hevige enqueteonderzoek is om een overzicht van de huidige stand van zaken 

te verschaffen betreffende dit onderwijs waarbij tevens knelpunten zouden 

kunnen worden gesignaleerd. Hiervan is uitgesloten het zelfstandig werken 

in een talenpracticum zonder enige bemoeienis van een docent, dat overigens 

soms zeer nuttig kan zijn. 

Aanleiding vormde eenverzoek van Amerikaanse collega-toegepaste taalkundigen 

aan ons om wat informatie te geven op dit punt in de vorm van een tijd

schriftartikel. Ook van de zijde van de gemengde Frans-Nederlandse commissie 

ter uitvoering van het Frans-Nederlandse cultureel akkoord en het Nederlandse 

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen dat daarbij betrokken is wordt een 

groot be lang gehecht aan dergelijke gegevens. Internationaal bezien, 

tenslotte, is er binnen het vakgebied der toegepaste taalkunde een groeiende 

belangstelling voor LSP: Language for Specific Purposes d.w.z. voor talen

onderwijs dat meer gericht wordt op specifieke behoeften van volwassenen 

i.v.m. beroep of studie en het taalRundige of psych61inguistische onderzoek 

dat dit met zich mee brengt. Deze enquete levert daartoe een bijdrage. 

~ank wordt gebracht aan drs. F. Heynick, MA, docent technisch-wetenschappe
lijk Engels aan de THE, die het enquete-formulier mede heeft samengesteld. 



2. 

Welke gegevens lijken nu interessant voor bovengenoemd overzicht en een 

daarop te baseren be1eid? De volgende punten zijn verwerkt in de enqu~te 

die zou worden gericht aan alle instellingen voor WO in Nederland: 

A. OrganisatiB in de studieprogrammata en deBlnamB: 

1} voor welke studierichtingen wordt de betreffende taa1 gegeveni 

als verplicht yak, keuzevak of vrijblijvendi in welke studiefase? 

(vraag 2) 

2) wordt het speciaal gericht op niet-1etterenstudenten? (vraag 3} 

3) hoe groot is de deelname sinds 1975? (vraag 4) 

4) hoeveel uren wordt eraan besteed? (vraag 5) 

B. Cul'susinhoud: 

1) doelstellingen: luister-, spreek.,., lees .... en schrijfvaardigheid? 

(vraag 6) 

2) taalregisters; algemene omgangstaal, wetenschappelijke taal (algemeen 

of technisch)? (vraag 7) 

3. taalniveau's: fonetisch, lexicaal, morfologisch, syntactisch, textueel? 

(vraag 8) 

4. levensechte opdrachten tijdens de cursussen? (vraag 101 

5. cursusmateriaal? (vraag 12) 

Tot slot werden nog vragen opgenomen over de motivatie vanuit de hoofd.,. 

studierichting (vraag 9) en kne1punten (vraag 13] waarop een toekomstig 

beleid zou kunnen worden gebaseerd. 

De antwoorden op vraag 12 naar beschikbaar cursusmateriaal zijn niet opgenomen 

in dit verslag vanwege de omvang. Ze 1iggen echter ter inzage voor belang~ 

stellenden bij de Vakgroep Toegepaste Taalkunde van de TB Eindhoven. 

Tot slot spreken wij de hoop uit dat deze gegevens mogen leiden tot een beter 

~e1eid t.a.v. dit onderwijs gericht op de wezen1ijke behoeften van Neder

landse universitair-gevormden in de internationale wereld van wetenschap, 

techniek en bedrijf. 

Eindhoven, mei 1981 



3. 

2. Methode 

Er is gekozen voor een schriftelijke enquete. 

Zes copieen vanhetenqueteformulier zijn gestuurd naar elk van de 

geenqueteerde instellingen opgesomd onder 3. Verder is nog een copie ter 

kennisgeving gestuurd naar de volgende centra: 

- Vakgroep Toegepaste Taalkunde van de V.U.Amsterdam 

- Instituut voor Toegepaste Taalkunde van de R.U.Groningen 

- Instituut voor Toegepaste Taalkunde van de K.U.Nijmegen 

- Talenlaboratorium van de R.U.Leiden 

- Instituut voor Toegepaste Taalkunde en Computerlinguistiek van de 

R.U.Utrecht 

Verzenddatum: 2 december 1980. 

Er hebben 2 telefonische rappels plaatsgevondeni de eerste op 19 december 

1980 en de tweede op 9 januari 1981. 

Sluitingsdatum van de enquete: 23 januari 1981. 

Er zijn 52 ingevulde enqueteformulieren terugontvangen v66r de sluitings

datum en een na de sluitingsdatum. Deze laatste is niet in de enquete 

opgenomen. 

We nemen aan dat de 52 op tijd binnengekomen antwoorden ons de informatie 

verschaft over bijna aIle taalcursussen voer niet-letterenstudenten in 

het WOo 

3. Ge~teerde instellingen 

AIle instellingen voor Wetenschappelijk Onderwijs in Nederland, te weten: 

de Universiteit van Amsterdan (UVA) , de Vrije Universiteit van Amsterdam 

(VUA) , de Rijksuniversiteit Utrecht (ROO), de Rijksuniversiteit Leiden {RUL1, 

de Rijksuniversiteit Groningen {RUG}, de Katholieke Universiteit Nijmegen 

(KUN), de Technische Hogeschool Delft (THO), de Technische Hogeschool 

Eindhoven (THE), de Technische Hogeschool Twente (THTI, de Katholieke 

Hogeschool Tilburg (KHT), de Landbouwhogeschool Wageningen (LHW}, de 

Stichting Nijenrode te Sreukelen (NOIS), de Erasmus Universiteit Rotterdam 

(EUR) en de Rijksuniversiteit Limburg (RULg). 

We zullen in dit rapport de bovenstaande afkortingen gebruiken voor de 

instellingen. 



4. 

4. Resultaten 

Hieronder vermelden we de resultaten van de enqu~te met een kort commentaar 

onzerzijds. 

4.1 Voor wel.ke studienahtingen wordt dit onderui;js speaifiek gegeven? 

(Met studierichtingen worden niet-letterenstudierichtingen bedoeld.) 

(Zie de vragen 2 en 3 van het enqu~teformulier in de bijlage.) 

Vreemde-talenonderwijs voor niet-letterenstudenten is als volgt in het 

studieprogramma opgenomen: 

(V = voorkandidaats, N = nakandidaats) 

1. al.s verpl.iaht vak 

- aan de RUG is Frans verplicht voor de studenten Sociale Geografie. 

- aan de KHT zijn voor de studenten Internationale Economie 2 talen ver-

plicht. Ze kunnen kiezen uit Engels, Frans, Ouits en spaans~ 

- aan het NOIB zijn voor de studenten 2 talen verplicht. Ze kunnen kiezen 

uit Engels, Frans, Ouits en Spaans. 

2. als keuzevak 

- Engels: Civiele Techniek, Industri~le Vormgeving (beide V + N aan de THO). 

- Frans 

Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde (beide N aan de THE); 

Electrotechniek (N, THO en THE) 

Politicologie, Psychologie (beide V, OVA); 

Rechten, Sociale Wetenschappen (beide V, RUG); 

Bedrijfskunde, Bouwkunde, Electrotechniek, Werktuigbouwkunde, 

Wiskunde (aIle N, THE)~ 

aan de RUG en de THO is het voor alle studierichtingen eventueel 

mogelijk Frans als keuzevak te doen. 

- Ouits: Economie (N, KHT) 

- Russisch: Medicijnen, Psychologie, Sociologie (alle V + N, RUG); 

Electrotechniek, Natuurkunde, Scheikunde, Werktuigbouwkunde, 

Wiskunde. (alle N, THE); 

aan de THO is het voor aIle studierichtingen eventueel mogelijk 

Russisch als keuzevak te doen. 



- Spaans: Antropologie, Geologie (beide V + N, RUL); 

Sociologie (N, RUG); 

Werktuigbouwkunde (N, TED en THE); 

Bedrijfskunde, Bouwkunde, Electrotechniek (aile N, THE); 

5. 

aan de RUL is het voor alle studierichtingen eventueel moge11jk 

Spaans als keuzevak te doen. 

- Italiaans: Culturele Antropologie, Psychologie, Rechten, Wijsbegeerte 

(alle N, RUL); 

aan de TED is het voor aIle studierichtingen eventueel mogelijk 

ltaliaans als keuzevak te doen. 

3. vrijblijvend 

Elke taalcursus kan door iedere student vrijb11jvend gevolgd worden. 

In meer dan de helft van de gevallen (25 van de 45 respondenten) worden 

speciale cursussen gegeven gericht op de specifieke behoeften van niet

letterenstudenten (vraag 3 van het enqu~teformulier in de bijlage). 

Dit is bijna altijd het geval op instellingen waar geen letterenfaculteit 

is,o.a. de hogescholen. Daar wordt dit onderwijs dus zeer gericht gegeven. 

Op de universiteiten volgen niet-letterenstudenten vaak hetzelfde onderwijs 

als hoofdvakstudenten, dus in heterogene groepen. 
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4. 2 Dee lname 

(Zie vraag 1 en vraag 4 van het enqueteformulier in de bijlage). 

De antwoorden op de vragen 1 en 4 zijn samengevat in tabel A op blz.7 

Hieronder voIgt een commentaar op die tabel. 

Algemene toeliahting bij tabel A 

- Als we van een ins telling over een bepaalde taal niets hebben ontvangen, 

dan zijn er 2 mogelijkheden: 

1) we weten dat er een cursus gegeven wordt. Dan staat in het betreffende 

vakje een #I ' .• 

2) We nemen aan dat er geen cursus gegeven wordt (hoewel we vermoeden dat 

dat misschien incidenteel weI zo is; 2 telefonische rappels leken ons 

echter voldoende om de belangrijkste informatie in handen te krijgen). 

Dan staat in tabel .A in het betreffende vakje niets. 

- Als we weI iets ontvangen hebben, maar vraag 4 is onbeantwoord gebleven, 

dan staat in tabel A een - in het betreffende vakje. 

- Een (2) in tabel A geeft aan dat aan een bepaalde instelling twee cursussen 

in een bepaalde taal gegeven worden. 

- De (3) in tabel A betekent dat de OVA en·de VUA een gemeenschappelijke 

cursus Nederlands hebben. 

Voornaamste bevindingen uit tabel A 

We moeten eerst iets opmerken over het NOIB. 

Aan het NOIB zijn voor de studenten 2 talen verplicht. Dit heeft tot gevolg 

dat aIle 500 studenten aan het NOIB deelnemen aan vreemde-talenonderwijs. 

Omdat dit bij de andere instellingen niet het geval is, hebben we bij de 

totaaltellingen het NOIB niet meegerekend. Op deze wijze wordt het totaal

beeld door die 500 studenten niet vertekend. 

1. Totaalbeeld 

OVer aIle instellingen (exclusief NOIB) blijkt slechts 1.48% van de niet

letterenstudenten vreemde-talenonderwijs te volgen, een zeer gering 

percentage. 



Tabel A h~middeld aantal niet-letterenstudenten dat per jaar deelneemt aan vreemde-talenonderwijs over de periode 
1975-1980 per instelling en per taal, aangegeven in absolute cij£ers (boven) en in percentages van de to
tale aantallen niet- letterenstudenten aan de instellingen (onder, cursief gedruktl. Hierbij is ook aangegeven 
of dit aantal gelijke tred houdt met de toename van het aantal studenten aan de instelling (=), of het 
daarbij voorop loopt (+), of het daarbij achterblijft (-). 

( Zie vraag 1 en vraag 4 van het enqueteformulier in de bijlage.} 

Totaal 

Ins telling UVA VUA RUU RUL RUG KUN THD THE THT KHT LHW EUR RULg over aIle NOIB inst. 

* Totaal aantal 
studenten aan 18.5 11.5 20 12 J3 12.5 10 5 3 5 6 10 0.5 127 0.5 
de inst (xIOOO) 

(3) (3) (2) 
NEDERLANDS 100 + 60 + 4 = 18 = 4 = 100 .. - 35 "" 321 15 = 
(als 2e taal) 10.54%) (0.52%) (0.03%) (0. J4%) 0.03%) ( I%) (1.17%1 (0.26%) (3%) 

ENGELS 9 = 150 = 10= 1# 
60 .. 229 400 = 

(0.07%) (1.5% ) (0.2%) 0%) (0.18%) (80t) 

(2) 

FRANS 75 + 4 = # 78 + 58 + 120 == 15 + 1# 80 + 430 240 -
(0.41%) (0.04%) (0.65%) (0.45%) (1 • 2%) (0.3%) 1. 33%) {0.54%} (48%) 

DUITS 45 = 8 - 53 300 = 

{0.45%1 (0.16% (0.04% ) (60%) 

(2) 

RUSSISCH 30 "" 37 = 50 == 25 c 20 == 162 
(0.15%) (0.28%) (0.5%) {O.5%} 0.33%1 (0.13%) 

(2) (2) 
SPAANS 175 = 125 + 75 = 12 '" 55 = 130 + 572 240 + 

(1.47%1 {0.96%1 (0.75%) (0.24%) 1.1%) 2.17%1 (0.45%) (48%) 

(2) 

ITALlAANS 4 + 45 + 40 = 8 = 97 
(0.04%) (0.38%) (0.4%) (0.16%) (0.08%) 

Totaal over de 175 68 30 302 247 4 580 70 35 63 290 0 0 1864 500 
talen (0.95%) (0.59%) (0.15%) (2.52%) (1. 9%) 0.03%) (5.8%1 {1. 4%} (1.11%) (1,26% (4.83%~ (0%1 tot) ( 1.48%) (1 00%) 

Voor toeiichtinq zie biz. 6 

~antal 
re~I'0nd~ 
per t.aal 

8 

5 

9 

3 

6 

9 

5 

45 
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2. Per instelling 

De universiteiten verzorgen nauwelijks (of reageerden niet of nauwelijks 

op onze enquete na 2 telefonische rappels) vreemde-talenonderwijs voor niet

letterenstudenten, met uitzondering van de RUL en de RUG die weI veel cursussen 

hebben. Bij de hogescholen is opvallend dat de THT aIleen Nederlands (als 

2e taal) geeft, terwijl de THO en de THE veel onderwijs in de vreemde talen 

geven. De RULg en de EUR verzorgen in het geheel geen talenonderwijs. 

Binnen de lage totale deelname fluctueren de % deelnemende studenten per 

instelling toch nog sterk (de aparte positie van het NOIB is reeds vermeld). 

De cijfers kunnen verder vertekend worden door het feit dat als gemiddeld 

aantal deelnemers het hoogste aantal dat inschrijft wordt opgegeven. Hat 

gemiddeld aantal aanwezige daelnemers van cursussen over het gehele cursus

verloop is meestal veel lager. In een aantal gevallen wordt dit ook 

expliciet als knelpunt vermeld bij vraag 13. Oit lijkt bijvoorbeeld het 

grote verschil in deelname binnen de THO en de THE te verklaren (5,8% tegen 

1 ,4%) . 

3. Per taal 

Opvallend is het groot aantal studenten die Spaans doan. Er is kennelijk 

grote belangstelling voor deze taal die op"de middelbare school nauwelijks 

onderwezen wordt. Ook opvallend is dat er meer studenten Frans doen dan 

Engels. Waarschijnlijk omdat Engels op het VWO veel maer wordt gakozan dan 

Frans, waardoor de studenten het Frans niet goed beheersen. Interessant is 

verder de toenemende belangstelling voor de Romaanse talen in de periode 

1975 - 1980. De belangstelling voor Frans neemt toe op 5 van de 8 instellingen 

die voor Frans gerespondeerd hebben, voor Spaans op 3 van de 7 en voor 

Italiaans op 2 van de 4. 

Qua aantal instellingen waar de betreffende taal gegeven wordt is de volgorde: 

1./2. Nederlands, Frans, 3. Spaans, 4./5. Engels, Russisch, 6. Italiaans en 

7. Ouits (NOIB weI meegerekend). 

Qua aantal deelnemers is de volgorde: 

1. Spaans, 2. Frans, 3. Nederlands, 4. Engels, 5. Russisch, 6. Italiaans en 

7. Ouits (NOIR niet meegeregekend) 

We moeten nog even het volgende opmerken: 

we hebben enkele brieven ontvangen van subfaculteiten waarin gezegd werd dat 

er geen taalcursussen waren voor niet-letterenstudenten maar dat de studenten 
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die belangstelling hebben in een zekere taal bepaalde colleges kunnen 

volgen die voor de letterenstudenten gegeven worden. Dit is echter geen 

vreemde-talenonderwijs specifiek gegeven voor niet-letterenstudenten en 

valt dus buiten het bestek van deze enqu~te. 



4. 3 AantaZ ao Z Zege- en studie-uren 

(Zie vraag 5 van het enqu~teformulier in de bijlage) 

De antwoorden op vraag 5 zijn samengevat in tabel B op blz. 12 

Hieronder voIgt een commentaar op die tabel. 

AZgemene toeZiahting bij tabeZ B 

10. 

- Als vraag 5 onbeantwoord is gebleven, dan staat een - in het betreffende 

vakje. 

- Een (1) geeft aan dat de betreffende cursus geen afsluitend tentamen heeft. 

Als dan toch een aantal uren genoemd wordt voor de NB (= nOodzakelijke 

besteding), dan betreft het hier het aantal uren dat nodig is om de cursus 

goed te kunnen volgen. 

Een (2) geeft aan dat aan een bepaalde instelling twee cursussen in een 

bepaalde taal gegeven worden. 

- In de kolom spreiding zijn nog vermeld: 

~e spreiding is kleiner dan de helft van het gemiddelde, dus de aan~ 

tallen lopen niet zo erg uiteen. 

KKDe spreidlng zit tussen de helft van het gemiddelde en het gemiddelde in. 

Er zijn dus nogal grote afwijkingen. 

KKHDe spreiding is groter dan het gem1ddelde, dus de aantallen lopen sterk 

uiteen. 

Deze spreiding is als voIgt berekend: 

zijn Xl' x2 ' ..• , xn de gegevens, dan is de spreiding gelijk aan: 

met X = 

Voornaamste bevindingen uit tabeZ B 

1 
n 

n 
1: 

1=1 
Xi (het gem1ddelde) 

- De aantallen collegeuren per taal lopen sterk uiteen van instelling tot 

instelling (hoge spreidingenl. Het vreemde is dat de gemiddelden van taal 

tot taal over aIle instellingen gezamenlijk niet Zo sterk ulteenlopen, van 

43 uur Duits tot 59 uur Frans en Russisch per cursus (Nederlands als 2e taal 

buiten beschouwing gelaten). 

- Wat betreft de uren zelfstudie die daarnaast nag nodig zijn: de talen die 

niet of nauwelijks in het VWO bestudeerd worden zijn het meest arbetds~ 

intensief: 1. Italiaans (193 uur), 2. Russisch (181 uurl en 3 Spaans (135 
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(uur). Dan volgen 4. Frans (92 uur), 5. Engels (47 uur) en 6. Duits 

(41 uur) (Nederlands als 2e taal buiten beschouwing gelaten). 

- Ben aparte plaats neemt Nederlands als 2e taal in, dat zowel qua aantal 

collegeuren als qua noodzakelijke tijdsbesteding zeer arbeids

intensief is (148 + 485 uur). 



T~bel B,: Aantal collegeuren waaruit een cursus bestaat (=e) en aantal uren (exclusief voornoemd aantal uren) 
dat de studenten worden geacht te besteden, willen ze het afsluitend tentamen succesvol afleggen 
(Nood~akelijke besteding=NB, cursief gedrukt). 

(Zi"e vraag !? van het ~~uetefbrmulier. i,n de· bij lage.) 
(Voor toelichting, zie biz. 10 en 11) 

Instelling UVA VUA RUU RUL RUG KUN THD THE THT KHT LHW NOIB EUR RULg 

e (2) -
NEDERLANDS 120 120 800 50/25 80 14 40 85 

(als 2e (I) 
\ 

NB taal) (I) (I) 1600 (I) 220 (I) 40 80 

e 50 40 84 30 60 
ENGELS 

NB (I) 100 28 (I) 14 

C (2) 
56 - 40 25/130 45 84 32 60 

FRANS 
(I) {lH2 NB -112 40 121130 90 168 (I) 90 

C 20 50 60 
DUITS 

NB 50 30 42 

C (2} 
100 60/90 24 50 30 

RUSSISCH 
(Ii~?) NB 300 10 360 48 125 (1) 

C (2) (21 
36 SPAANS 40/52 50/52 48 104 56 60 

(2l (2) 
NB 50/550 (I )/52 12 30 J04 (I) 90 

C (2l 
104 -/40 36 30 

ITALlAANS 
(2l NB 124 7ooho 72 50 

Gemid. 
per 
taal 

148 

485 

53 

41 

59 

92 

43 

4J 

59 

181 

55 

135 

53 

193 

Sprei-
ding 

.** 233 
_ .. 

641 

• 19 

.-
38 

.-32 
_. 

49 

* 17 

* 8 

* 28 

** 126 

* 19 

*** 17J 
_. 

30 

*** 256 

, 
I 

, 
...., , 
N' . 



4.4 Beoogde taaZvaardigheden 

(Zie vraag 6 van het enqu§teformulier in de bijlage) 

De antwoorden op vraag 6 zijn samengevat in tabel C op bIz. 14 

Hieronder voIgt een commentaar op die tabel. 

Voornaamste bevindingen uit tabeZ C 

1. A Zgemeen bee La 

13. 

De docenten hebben opgegeven welke doelstellingen de eerste prioriteit 

hebben binnen hun onderwijs. De volgorde over aIle talen is: 1. Ieesvaardigheid 

(23 x), 2. spreekvaardigheid (21 x), 3. luistervaardigheid (20 x}. Ver 

daarachter volgen 4. schrijfvaardigheid (7 xl en 5. kennis van Land en CUltuur 

(1 x). 

2. Per taaZ 

Het algemene beeld geldt voor Nederlands en Spaans, terwijl bij Engels de 

nadruk gelegd wordt op spreekvaardigheid, bij Frans op luistervaardigheid 

en spreekvaardigheid en bij Italiaans op luistervaardigheid en enige lees

vaardigheid. Russisch is helemaal gericht op leesvaardigheid (vakliteratuurl. 



Tabel C ~et aantal keren dat ~a~ een bepaalde vaardigheid of kennisgebied de eerste prioriteit is 
toegekend door 45 respondenten, aan~egeven per taal in absolute cijfers en in percentages 
van het totaal aantal keren dat de eerste prioriteit is toe~ekend per taal. 

( Zie vraag 6 van het enqueteformulier in de bijlage.) 
(Voor toelichting, zie bIz. 13) 

~ Luister- Spreek- Lees- schrijf- Kennis van heden 
Talen vaardigheid vaardigheid vaardigheid vaardigheid and en cultuur 

NEDERLANDS 4 (28.6%) 4 (28.6%) 3 (21.4%) 2 (14.3%) 1 (7. 1%) 
(als 2e taal) 

ENGELS 2 (25%) 5 (62.5%) ) (I2.5%) 0 0 

FRANS 5 (35.7%) 5 (35.7%) 3 (21.4%) J (t. 1 %) 0 

DUlTS I (33.3%) 0 2 (66.7%) 0 0 

RUSSISCH 0 0 6 (100%) 0 0 

SPAANS 4 (25%) 5 (31.25%) 5 (31.25%) 2 (12.5%) 0 

ITALlAANS 4 (36.4%) 2 (18.2%) 3 (27.3%) 2 (18.2%) 0 

TOTAAL over 20 (27.8%) 21 (29.2%) 23 (31. 9%) 7 (9.7%) ) ( 1.4%) 
alIa, talen 

TOTAAL 
over aIle 

UAArd 

14 (100%) 

8 (J 00%) 

14 (100%) 

3 ( 100%) 

6 (JOO%) 

16 ( 100%) 

1 I (100%) 

72 ( 100%) 



4.5 Beoogde taa~regi8ter8 

(Zie vraag 7 van het enqu~teformulier in de bijlage) 

De antwoorden op vraag 7 zijn samengevat in tabel D op blz. 16 

Hieronder voIgt een commentaar op die tabel. 

Voornaamste bevindingen uit tabel D 

1. AZgemeen beetd 

15. 

Van de taalregisters die tot de expliciete cursusinhoud behoren wordt aan 

de AOT het vaakst de eerste prioriteit gegeven (34 x). De AWT en TWVT zijn 

ongeveer gelijk qua prioriteit en komen daar ver achter (9x, lOx). 

2. Per taal 

Nederlands en Spaans zijn duidelijk gericht op AOT, terwiji Russisch meer 

gericht is op de wetenschappelijke talen (AWT, TWVT). Bij de andere talen 

zijn beide aspecten van belang. 

apmerking: AWT en TWVT zijn ook nog weer in een kolom samengevoegd om ACT 

en technisch-wetenschappelijk gerichte talen wat beter onder ling te kunnen 

vergelijken. Aan AWT en TWVT samen wordt nog steeds ~inder vaak de eerste 

prioriteit gegeven dan aan de ACT. 



Tabel D Het aantal keren dat aan een bepaalde taalregister de eerste prioriteit is toegekend 
door 45 respondenten, aangegeven per taal in absolute cijfers en in percentages van 
het totaal aantal keren dat de eerste prioriteit is toegekend per taal. 

(Zie vraag 7 van ',1)et enquet~formulier in de bij lage.) 
(Voor toelichting, zie bIz. 15) 

~ 
Algemene omgangs- Algemene weten,- , Technisch-weten-

Taal taal (AOT) schappelijke tad schappelijke vak- AWl' + TWVT 
(AW'!') I"aal • (TWVT) 

NEDERLANDS 
7 (100%) 0 0 0 (als 2e taal) 

ENGELS 4 (57.I%) I (14.3%) 2 (28.6%) 3 (42.9%) 

FRANS 7 (63.6%) 2 (18.2%) 2 (18.2%) 4 (36.4%) 

DUITS 2 (40%) I (20%) 2 (40%) 3 (60%) 

RUSSISCH 2 (28.6%) 3 (42.8%) 2 (28.6%) 5 (71.4%) 

SPAANS 8 (88.9%) 0 1 (II. 1%) 1 (11.1%) 

ITALlAANS 4 (57.1%) 2 (28.6%) I (14.3%) 3 (42.9%) 

TOTAAL over 
34 alle talen (64.2%) 9 (17%) 10 (18.8%) 19 (35.8%) 

TOTAAL 
over aIle 
'l"P01~t-"''I''~ 

7 (100%) 

7 (l001) 

11 (100%) 

5 (100%) 

7 (100%) 

9 (100%) 

....... 
0'1 

7 (I 00%) 
. 

53(100%} 



4.6 Beoogd taalniveau 

(Zie vraag 8 van het enqueteformulier in de bijlage) 

De antwoorden op vraag 8 zijn samengevat in tabel E op bIz. 18 

Hieronder volgt een commentaar op die tabel. 

Voornaa:mste bevindingen uit tabe"l E 

1. AZgemeen bee"ld 

17. 

Aan het ZezicaZe en syntactische taalniveau wordt het vaakst de eerste 

prioriteit toegekend. Het is duidelijk dat de docenten het er in de 

expliciete cursusinhoud niet over eens zijn wat het belanqrijkste is. Het 

verschil met morfoZogisch en textueeZ is namelijk erg gering. Het fonetische 

taalniveau krijgt duidelijk het minst vaak de eerste prioriteit. 

2. Per taaZ 

Opvallend is dat bij Spaans ZezicaaZ onbelanqrijk is, terwijl het bij 

Frans en Italiaans juist het belangrijkst is. Bij Russisch is morfoZogisch 

het belanqrijkst, wat enigszins te voorspellen is uit de morfoloqische 

rijkdom van deze taal. Bij Engels is synta6tisch het belanqrijkst. 



Tabel E Het aantal keren dat aan een bepaald taalniveau de eerste prioriteit is toegekend 
door 4S·respondenten, aangegeven pet taa,l in absolute cijfers en in percentages 
van het totaal aanta,l keten dat de eerste prioriteit is toegekend per taal. 

(Zie vraag 8 van het enqueteformulier in de bijlage.) 

(Voor toelichting, zie bIz. 17) 

~ Taal Fonetisch Lexicaal Morfologisch Syntactisch 

NEDERLANDS 
2 (11.8%) 4 (23.5%) 3 (l7.7%) 4 (23.5%) (als 2e taal) 

ENGELS I (11.1%) 2 (22.2%) I (11.1%) 3 (33.4%) 

-

FRANS 1 (8.3%) 4 (33.3%) 2 (16.7%) 3 (25%) 

DUITS 0 1 (50%) 1 (SO%) 0 

RUSSISCH 0 3 (30%) 4 (40%) 2 (20%) 

SPAANS 3 (18.8%) 1 (6.2%) 4 (25%) 4 (25%) 

ITALlAANS 1 (9. t%) 4 (36.370) 2 (J 8.2%) 3 (27.3%) 

TOTAAL over 
alle talen 8 (10.4%) 19 (24.7%) 17 (22.1%) 19 (24.7%) 

Textueel 

4 (23.5%) 

2 (22.2%) 

2 (16.7%) 

0 

1 (10%) 

4 (25%) 

1 (9.1%) 

14 (18.1%) 

Totaal 
over alle 
niveau's 

17( 100%) 

9 (100%) 

12(100%) 

2 (100%) 

10(100%) 

16 (100%) 

) ) ( 100%) 

77(100%) 

.... 
0) . 
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19. 

4.7 Motivatie vanuit de hoofdstudieriahtina 
(Zie vraag 9 van het enquet~formulier in de bijlage.) 

NEDERLANDS (al8 2e taal.) 

- Nederlands is gewoon noodzakelijk voor het volgen van een studie in 
Nederland. 

OVERIGE TALEN. 

In de onderstaande tabel worden de motivatie weergegeven per taal. 
Het getal in ieder vakje geeft aan het aantal kerendat een bepaalde 
motivatie genoemd is voor een bepaalde taal door de 45 respondenten. 

RUSSISCH SPAANS lTA-MOTIVATIE ENGELS FRANS DUITS LIMNS 

t) Luister- en spreek-
vaardi\heid: 1. v .m. 
stages , etc. 4 8 2 2 S 4 

2) Leesvaardigheid: i.v.m. 
vakliteratuur .. 3 8 2 6 0 2 

3) A.1gemeen i.v.m. 
werk/studie: 

4 1 0 0 2 0 

Alge- 4) Interesse. o 2 4 

mee.n 
5) Vakantie. o o 3 2 

Commentaar: in het algemeen is men bij het bestuderen van vreemde talen in niet
Ietterenstudierichtingen kenneIijk het meest gemativeerd vanuit de niet- Ietteren
studierichting zeif. Op zich is dit niet verbazend want de vraagsteIIing in het 
enqueteformulier nodigde daartoe uit. Algemeen vormende of recreatieve doeleinden 
(interesse of vakantie) spelen duidelijk een geringere rol, al worden ze wel uit
drukkeIijk vermeld, met name geldt dit voor Spaans en Italiaans. 
x 

Vele technisch-wetenschappelijke studierichtingen kennen een verplichte stage in 
buitenlandse bedrijven en onderzoeksinstituten van 6 tot 16 weken, met rapportage 
in Engels, Duits of Frans. 

TOTAAL 
over de 

ALEN. 

28 

21 

7 

9 

7 



20. 

4.8 Levensechte opdrachten tijdens de cursus 
{ Zie vraag to van het enq~eteformulier in de bijlage. ) 

- In onderstaande tabel staan de levensechte opdrachten onderverdeeld per 
taal. Het getaL in ieder vakje geeft aan het aantal keren dat een 
bepaalde opdracht genoemd is voor een bepaalde taal door de respondenten. 

Levensechte NEDER- ITALI-iENGELS FRANS DUlTS RUSSlSCE SPAANS opdrachten. LANDS AANS 

1. Luistervaardiaheid: 

Luisteren naar de radio. I 0 0 0 0 0 0 

2. Luister- en sEreek-
vaardigheid: 

2.1 Gerichte conversatie. 6 5 8 3 1 6 3 

2.2 Voordrachten. 2 4 6 1 0 3 2 

2.3 Rollenspelen. 0 3 I 0 0 2 2 

3. Leesvaardi~heid: 

3.1 Lezen van literatuur, 
kranten e.d. 0 0 0 0 1 0 1 

3.2 Lezen en vertalen 
van vakteksten. 0 0 0 I 2 2 0 

4. Schrijfvaardi~heid: 

het schrijven van: 

4.1 Brieven. 3 3 3 2 0 3 0 

4.2 Resumes van 
vakliteratuur. 3 2 5 3 0 1 0 

4.3 Wetenschappelijke 
I 1 2 I 0 0 0 verslagen. 

Commentaar: levensechte opdrachten worden het vaakst genoemd in verband met luister
en spreekvaardigheid en daarna schrijfvaardigheid. In het overgrote deel van de cur
sussen (32 van de 45) wordt g~chte ~onVe46at£e als levensechte opdracht gegeven, 
daarnaast ook nog vrij vaak voo~~hten . Voorzover schrijfvaardigheid beoefend 
wordt, is er vooral sprake van bJU.even en Jt~ume.6 va.n va.kLUe.Jta.tu.ulr.. • Dit beeld 
geldt, zoals we reeds bij vraag 6 (zie tabel C, P.I3 en ]4) gezien hebben niet voor 
Russisch. waar lezen en vertalen van teksten een hoofdrol speelt. Bij Russisch en 
Italiaans worden opdrachten voor schrijfvaardigheid zelfs helemaal niet genoemd. 

'IPTAAL 
pver de 
trALEN 

1 

32 

18 

8 

2 

5 

14 

14 

5 



4.9 OVePige taten die gegeven worden voor niet-tetterenstudenten 

1. Portugees aan de LHW. 

Gemiddeld 25 studenten per jaar volgen de cursus. 

Vrijblijvend voor aIle studierichtingen. 

2. ZWeeds aan de Law. 

Gemiddeld 15 studenten per jaar. 

Vrijblijvend. 

3. NieUltJ-GPieks aan de RUG. 

Gemiddeld 10 studenten per jaar. 

Vrijblijvend. 

4. Swahi ti aan de RUG. 

Gemiddeld 8 studenten per jaar. 

Vrijblijvend. 

5. Chinees aan de RUL. 

Gemiddeld 5 studenten per jaar. 

Oit is een keuzevak voor aIle studierichtingen. 

6. Indonesisah aan de RUL. 

Gemiddeld 15 studenten per jaar. 

Oit is een keuzevak voor Culturele Antropologie.Voor de andere 

studierichtingen is deze taal vrijblijvend. 

7. Modern Eengati, Hinii, Tamir~ Tibetaans en Urdu aan de RUL. 

Gemiddeld 13 studenten per jaar. 

Vrijblijvend. 

21. 

Opvallend is dat in dit overzicht Japans ontbreekt, een niet onbelangrijke 

taal in technisch, wetenschappelijk en commercieel opzicht. 



22. 

4.10 Staf- en postdoatoraLe aur8U8sen 

(Zie vraag 11 van het enqueteformulier in de bijlage) 

Aan de volgende instellingen worden staf- en postdoctorale cursussen 

gegeven: 

aan de UVA en VUA: 

- Nederlands: individuele begeleiding, b.v. van buitenlandse hoogleraren, 

med1sehe specialisten, etc. 

aan de LHW: 

- Engels 

aan het NOIB: 

liVers lag van Onderzoek" 

Een postdoctorale cursus die in 1980 voor het eerst is gehouden. 

- Cursus "Nederlandse Taal en Cultuur" 

- Cursus Frans 

- Cursus Spaans, voorjaar 1981 



,: 

23. 

4.11 KneZpunten 

(Zie vraag 13 van het enqueteformulier in de bijlage) 

Van de 52 respondenten signaleren er maar liefst 31 knelpunten in dit 

onderwijs, dat is bijna 60%. De enige instelling waar weinig knelpunten 

worden gesignaleerd is de TEE. Dit hangt ongetwijfeld samen met het feit 

dat met name de talen Engels, Frans, Russisch en Spaans daar erkend zijn 

als keuzevak in het doctoraal programma van enkele studierichtingen: 

Engels, Frans, Russisch en Spaans bij Werktuigbouwkunde en Electrotechniek; 

Engels, Frans en Spaans bij Bedrijfskunde; Frans nog bij Bouwkunde enWiskunde en 

Russisch nog bij Wis-, Natuur- en Scheikunde. Toch wordt erkenning in 

niet-letterenstudieprogramma's zelden als knelpunt opgegeven: aan de 

universiteiten kan over het algemeen een vreemde taal als keuzevak worden 

opgevoerd buiten de Letterenfaculteiten; slechts de THO en de LEW signaleren 

de vrijblijvendheid, het niet meetellen voor de studiebelasting of het niet

verplicht zijn van deze activiteiten als een probleem. Deze instellingen 

zijn tevens van mening, samen met de OVA (2x), RUL en.RUG dat er voor 

sommige talen, vooral die waarin men beginner is, te weinig aoZlege- en 

studietijd in het studieprogramma beschikbaar is. 

Op het vlak van de doaent die met dit onderwijs moet worden belast, worden 

twee klachten geregistreerd: 

1) er zijn geen of te weinig formatiepZaatsen aanwezig voor talenonderwijs 

aan niet-letterenstudenten. OVA en VUA {Nederlands als 2e taall, RUG (Spaans), 

THO (Nederlands als 2e taal, Engels), NOlB (Nederlands als 2e taal, Frans, 

Spaans). 

2) te weinig onderzoekstijd voor dit onderwijs. THO (Engels, Russischl, 

NOlB (Nederlands als 2e taal, Frans). 

Een vrij algemeen knelpunt is een gebrek aan ZeermiddeZen. Nederlands als 

2e taal (OVA, VUA, THT), Engels (THO: er ontbreken internationale normen 

voor het toetsen van spreekvaardigheid), Frans (NOIB), Russisch (ROO: er 

is een minmum-grammatica Russisch nodig die in + 10 uur is door te werkenl, 

Spaans (RUL: geen talenpracticumoefeningen beschikbaar, RUG). OVerigens 

worden onder cursusmateriaal weI eigen (interne) producties opgegeven. 

Ook voor niet-aourante talen als Bengali, Hindi, Tamil, Tibetaans en Urdu 

(RUL) is onvoldoende lesmateriaal aanwezig. Deze laatste talen zijn ook 

nog uitzonderZijk moeiZijk voor Nederlanders i.v.m. verschillen met de 

Westeuropese talen. Bij Nederlands als 2e taal wordt als knelpunt aangegeven 



24. 

dat het moeiZijk is kennis van de atgemene omgangstaaZ toe te passen in 

onderwijssituaties waarmee de buitenlandse student te maken krijgt 

(THT) • 

Op het punt van de student die dit onderwijs voIgt worden als knelpunten 

opgegeven: 

1) een heterogeen ingangsniveau, door samenplaatsing met studenten met 

een geringe vooropleiding of studenten die de betreffende taal als hoofdvak 

deen: Nederlands als 2e taal (OVA, VUA , THE, THT, NOIB), Frans (OVA, RUL, 

RUG, LBW), Engels, Russisch, Spaans, Portugees en Zweeds (LBW), Spaans (KBT) 

en Chinees (RUL); 

2) te grote groepen: NOIB (Nederlands als 2e taal, Engels, Frans en Spaans)i 

3) te kZeine groepen: THE en THT (Nederlands als 2e taal) en KHT (Spaans)i 

4) verZoop: Engels (LBW), Frans (RUL, RUG, LBW). 

Uit de opmerkingen verder blijkt dat vele van deze knelpunten onder.ling 

sterk samenhangen. Oe onduidelijke vrijblijvende positie van vreemde-talen-

studie aan sommige hogescholen en het gebrek aan gespecialiseerde man-

kracht aan de universiteiten met te weinig tijd voor onderzoek t.b.v. dit 

specifieke onderwijs en met gebrek aan college- en studie-uren leidt ertoe 

dat aan te grote en/of te heterogene groepen onderwijs moet worden gegeven 

zonder adequaat cursusmateriaal. Oaar komt nog bij (opmerking voor rekening 

van de enqu~teurs) dat een doctoraaldiplomavan een Letterenfaculteit met 

onderwijsbevoegdheid niet automatisch betekent dat men nu ook qeschikt is beroeps

gericht vreemde-talenonderwijs te geven. Oit vereist een polyvalent type 

docent dat in Nederland in tegenstelling tot het buitenland helaas nog niet 

wordt opgeleid. 

Door dit alles treedt een sterk verloop op waardoor over het algemeen slechts 

weinige studenten hun doel bereiken nl.: een adequate beheersing van een 

vreemde taal in relatie met studie en toekomstige werkkring. Als bijdrage 

tot de oplossing wordt o.a. gesignaleerd een integratie van niet-literaire 

hoofdvak- en vreemde-talenstudie door stages en afstudeeropdrachten, zoals 

aan de THE o.a. voor Frans gebruikelijk is. 



25. 

5. Samenvatting en oonoZusie 

De belangrijkste gegevens: 

1) talenstudie is vaak vrijblijvend in de niet-letterenstudierichtingen 

van het Nederlandse WOo In sommige gevallen kan een vreemde taal als 

keuzevak genomen worden. Dit geldt VOOr de RUL, de RUG, de TED en de THE. 

Soms kan dit in het voorkandidaats-, soms in het nakandidaatsprogramma, soms 

in beide. In een enkel geval zijn vreemde talen zelfs in beperkte mate ver

plicht (RUG: Frans voor sociaal-geografen, KBT: internationale economie, 

NOlB). Frans heeft de best geregelde positie, daarna komt Russisch, Spaans, 

Engels, Italiaans en Duits (zie 4.1). 

2) aan instellingen waar geen Letterenfaculteit is (de hogescholen) wordt 

het onderwijs speciaal gericht op niet-literaire behoeften. Waar een Letteren

faculteit deze taak "erbij" neemt is dit meestal niet het geval. 

3) het aantal deelnemers per taal fluctueert sterk van instelling tot in

stelling. Er is een groot verloop~ De belangstelling voor de Romaanse talen 

Frans, Spaans en Italiaans is over de periode 1975 - 1980 toegenomen. Qua 

belangstelling staan Spaans, Frans en Nederlands als 2e taal bovenaan, dan 

volgen Engels, Russisch, ltaliaans en Duits (zie blz.S 

4) wat betreft de tijdsbesteding (aantal collegeuren + noodzakelijke besteding) 

vragen de talen waarin devooroRleidinq nihil is de meeste tijd (in afnemende 

volgorde): Nederlands als 2e taal, Italiaans, Russisch en Spaans. Frans 

vraagt bijna tweemaal zoveel tijd als Engels en Duits, ook al omdat de voor

opleiding in deze taal ten gevolge van de Wet op het VO (Mammoetwet) is 

afgenomen (blz. 10 en 11). 

5) lees-, luister- en spreekvaardigheid zijn de hoofddoelstellingen van 

vreemde-talenstudie in niet-letterenstudierichtingen. Bij Russisch ligt de 

nadruk op leesvaardigheid, bij andere talen op luister- en spreekvaardigheid 

(bIz. 13) 

6) de algemene omgangstaal heeft de hoogste prioriteit in de cursusinhoud. 

Alleen voor Russisch is dat de (technisch) wetenschappelijke taal (blz.1S) 

7) de prioriteit in de te behandelen taalniveau's: lexicaal, syntactisch, 

morfologisch, textueel hangt sterk af van de taal. Alleen fonetisch scoort 

laag v~~r alle talen (blz.17) 

8) de motivatie van vreemde-talenstudie in het WO ligt voor een 

belangrijk deel bij het niet-literaire hoofdvak zelf (blz. 19). Oit punt 

is dan wat betreft veel universiteiten in conflict met punt 2: de 

behoeften zijn specifiek, maar het antwoord dat het onderwijs daarop geeft, 

is niet sp~cifiek gericht. 



26. 

9) de cursussen omvatten in ruime mate levensechte opdrachten in overeen

stemming met de onder 5) opgegeven doelstelllngen. In het overgrote deel 

van de gevallen wordt gerichte conversatie vermeld (blz.20) 

10) aan de ROL, RUG en LaW worden nog andere talen gegeven dan de boven

genoemde, w.o. Chinees. Vreemd is dat Japans ontbreekt, een niet onbelang

rijke taal in technlsch, wetenschappelijk en commercieel opzicht (blz.21) 

11) aan de OVA, VUA, LBW en NOIB worden ook wel staf- en postdoctorale 

cursussen gegeven (blz.22) Aan de TEE nemen ook hoogleraren, andere 

docenten en overige personeelsleden deel, voorzover er plaats is. 

Voorwaarden voor verbetering van dit onderuijs 

1} Het geven van een duidelijke plaats in het studieprogramma met een 

voldoende studiebelasting en aantal college-uren ala keuze- of verplicht 

vak. Gezien de vakgerichte motivatie en het aantal deelnemers lijkt een 

plaats in het nakandidaatsprogramma te verkiezen, tenzij het om korte 

leesvaardigheidscursussen gaat die gericht zijn op de studie van vreemd

talige bronnen in de voorkandidaatsstudie. Men zou ook kunnen denken aan 

een plaats in de toekomstige 2e fase. 

2) Het beschikbaar stellen van formatieplaatsen waarbij tevens een onderzoeks

taak wordt gewaarborgd. 

3} De aan te stellen docenten zouden tevens geschikt moeten zijn en voldoende 

tijd moeten hebben om adequaat cursusmateriaal te ontwikkelen eventueel 

i.s.m. zusterinstellingen. 

4) Gestreefd zou moe ten worden naar kleine groepen (max. 251, zoveel mogelijk 

homogeen qua vooropleiding en hoofdstudierichting. 

5) Motivatie van deelnemers verhogen door integratie van een vreemde taal 

in hoofdstudierichting d.m.v. stages en afstudeeropdrachten in het buiten~ 

land, voorschrijven van vreemd-talige vakliteratuur etc. 

6) Aan de universiteiten zou dit onderwijs specifiek moeten worden gericht 

op niet-literaire behoeften: dus geen toekomstige taalleraren en studenten 

van niet-letterenstudierichtingen in dezelfde groep! 

7) De inrichting van een speciale opleiding voor de docenten beroeps~ 

gericht vreemde-talenonderwijs, niet alleen t.b.v. niet-letterenstudie

richtingen in het WO, maar ook in het HBO, MBO en LBO. Hier lijkt een~ 

ongekende kans te liggen voor de nieuwe subfaculteit Letteren van de KHT 

in haar opleiding 2e fase. In samenwerking met de THE zou kunnen worden 

gerefereerd aan zowel y- als 6-studierichtingen waardoor een evenwichttge 
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beroepsgerichtheid in de taalleraarsopleiding kan worden verkregen. 

Geschikte studenten met een universitaire taalopleiding 1e fase uit geheel 

Nederland zouden kunnen inschrijven. 

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal het huidige verioop onder 

deelnemers aan dit onderwijs kunnen worden gereduceerd en zal een Nederiandse 

academicus kunnen worden opgeleid die zijn blik blijvend kan verruimen en 

een internationale brugfunctie kan vervullen in de wereld van wetenschap, 

techniek en handel, dankzij een gedegen pluriforme talenkennis. De vraag is 

groot, het antwoord bijzonder inadequaat. Men mag dit antwoord niet vragen 

aan het huidige VWOHdat zijn eigen doelstellingen heeft en onmogelijk al 

die vreemde-talenkennis kan bijbrengen die men voor de hele verdere studie 

en beroepsuitoefening nodig heeft voordat men aan een specifieke WO-studie 

begonnen is. Het we zelf draagt de verantwoordelijkheidvoordeze taak: 

een adequate beroepsgerichte vreemde-taalopleiding t.b.v. niet-Ietteren

studierichtingen. Een goede vooropleiding in het VWO wordt daardoor natuurlijk 

niet overbodig. 

x 
Ten dele mag men dit weI verwachten van het HBO dat ook vaak als voor-
opleiding voor het WO geldt. Immers de student heeft daar zijn vakrichting 
al gekozen. Ook aan b.v. HEAO en vooral HTS is de plaats van het vreemde
talenonderwijs aan een grondige verbeteringbe mede op basis van uit- . 
komsten uit de ITS-onderzoekingen (Claessen et al., delen IV, V en VI) 
Zie daarvoor de beleidsvoorstellen van Smit, 1980 en Ulijn, 1979, 1980. 
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Bijlage 

Technische Hogeschool 

Aan de decanen van de Letteren
faculteiten, de voorzitters van 
de Vakgroepen Toegepaste Taal-

'kunde en hoofden van soortgelljke 
centra van de Hogescholen in 
Nederland. 

Uw kenmerk Ons kenmerk 

Onderwerp 

Den Dolech 2 

PostbulS 513 
5600 MB Eindhoven 

Telefoon (040) 479111 
Telex 51163 

Datum 
,Zie postmerk 

Eindhoven 

Doorkiesnummer 

.Vreemde-talenonderwijs in het WO t.b.v. niet-letterenstudenten 

,Mijne Heren. 

Ondergetekenden hebben op zich genomen binnenkort een speciaal nummer te 
verzorgen in de Amerikaanse newsletter Eng\ ish for Specific Purposes over 
het beroepsgerichte vreemde-talenonderwijs in Nederland, Omdat de Nederlandse 
situatie in het veeltalige Europa wat soecifiek is en zeker niet aIleen EnQels 
omvat, zijn onze Amerikaanse collega's ook gei"nteresseerd in onderwijs in 
andere talen dan Engels. Het is bovendien niet uitgesloten dat de gegevens 
worden gebruikt voor beleid dat er opgericht is om dit type service-onderwijs 
verder gestalte te geven. 

Met het oog hierop ontvangt U bijgaand enqueteformul ier •. ~10gen wiJ, U vrag~n 
binnen 14 dagen de gevraagde informatie te verstrekken i.s.m. individuele 
docenten van de betreffende talensecties, de tTTls, of andere centra bfnnen 
Uw instell ing. 

De invulling behoeft niet beperkt te blijven tot Frans, Duits, Engels, Spaans, 
Russisch, of Nederlands als Tweede Taal. Te den ken valt ook aan Chinees, Japans, 
of andere talen. Wilt U een enqueteformul ier per taal invullen. Voorzover er 
meer nodig zijn, kunt U copieen maken. Mochten wij voor een taal geen formulier 
terug ontvangen, dan rnoeten wij aannemen dat deze in .Uw instelling niet 
onderwezen wordt aan niet-letterenstudenten. 

Het resultaat kunt U t.z.t. nalezen in Engl ish for Specific Purposes Newsletter 
(verschijnt maandelijks, US$ 5 per jaar; editor: K. Drobnic, EST Clearinghouse, 
ELtADS A100, Oregon State University, Corvallis, Oregon 97331, USA}. Het is ook 
mogelljk dat er een voordracht gewijd wordt aan de enquetegegevens op een 

,internationale conferentle. 

Mogen wij U harteliJk danken voor Uw prompte medewerking. 

In afwachting, met de meeste hoogachting, 

1~ 
Dr. J.M. Ulijn Heynick 
Vakgroep Toegepaste 

Bijlage: enqueteformulie r 

Onderafdeling der Wijsbegeerte 
en Maatschappijwetenschappen 



ENQUETE: VREEMDE-TALENONDERWIJS fN HET WO t.b.v. NIET-LETTERENSTUDENTEN 

. Algemene toelichtingen vooraf: 

A) Onder vreemde-talenonderwijs wordt verstaan vreemde-taarverwerving 
onder begeleiding van een docent (al dan niet in eombinatie met 
ze I fstud i e), n i et ze I fstud i e aileen (dus n i. et bv. u i ts lui tend 
zelfstandfg werken In een talenpraetleum). 

B) Daar waar u in het navo/gende gevraagd wordt 1, 2, 3, enz. in te 
vul len, is steeds sprake van een prioritering; d.w.z. 1 is het 
belangriJkst, dan komt 2, dan 3, enz. 

l) Vreemde taa 10 I nste Iii n9 '-____ -" Hu I dig ~ant.1 s.tudenten [dU i zen 
van de Instelling 

2a) Voor welke studieriehtingen wordt deze taal gegeven? (In volgorde van 
afnemende belangstell ing;. ite Mgemene Toel iehtin9, punt B) 

b) Geef per richting asn of het verplieht of keuzevak is, geheel vrijbl ijvend, 
, of andere rege ling: r ~ __ .~ __ 
":iJ<':t'--J ... -."".-':,,.~~' "'. 

c)ci;;e:F aan de studiefase: voorkandl'daats (Vi, nakandidaats (Nt, of beide (V+Nl 

a . Studierichting a. a. a. 

b • Regeling 'e .v/N 1 b. Ie. 2 b.' Ie. 
'3 

b. Ie. 

a. 
5 a. 6 

a. 
·7 

a. 

b. I c. b. I c. b. le. b. I c. 

a. a. a. a. 
t 

b. I c. 9 b. Ic. 
10 

b. Ie. 
11 

b. 1e . 

1 
a. 

13 
a. 

14 
a. 15 

a. 

b. I c. b. Ie. b. Ie. b. Ie. 

3) Worden er speciale eursussen gegeven gericht op de speciflek~ behoeften 
van niet-letterenstudenten? 

OJa ONee (Aankrulsen wat van toepassing Is) 

4a} Hoe groot is het gemiddeJde aanta! studenten dat per jaar deelneemt 
aan dit onderwijs over de periode 1975-19801 

Aanta'D 

b) Houdt dit aanta! ongeveer gelijke tred met de toe- of afname van het 
aantal studenten (=), blijft het daarbij aehter (-), of loopt het 
daarbij voorop (+)1 

0= 0- 0+ (Aan~rulsen wat vantoepassing is) 



Sa) Uit hoevee1 col legeuren bestaat een cursus? Aanta I uren 0 
b) Hoevee1 uren exclusief voornoemd aantal uren worden de studenten 

geacht te besteden, willen zTj het afsluitende tentamen succesvol 
afleggen? 

Aantal urenO 

6) Welke vaardlgheden behoren tot de doelstelI ingen? 
Andere doelstel! Ing: 

Luister- Spreek- Lees- Schrijfvaardigheid 

(Wi It U doorhalen wat nlet beoogd wordt en het afnemende belang 
aangeven door cljfers 1,2,3 enz.) 

7} Welke taalregisters behoren tot de expliciete cursusinhoud? 

eOT I AWT I (T)WVT I Andere: ~ 

AOT : algemene omgangs taal 
A~T = a I gemene wetenschappe I i j ke taa I 
(f)WVT = Ctechnisch-)wetenschappel ijke vaktaal 
(Wilt U doorhalen wat nlet behandeld wordt en het afnemende belang 
aangeven door cijfers 1,2,3 enz.) 

8) Welke taalniveau's behoren tot de expliciete cursusinhoud? 

Fonetisch Lexicaaf Morfologisch Syntactlsch Textueel Andere: 

(Wilt U doorhalen wat nlet behandeld wordt en het afnemende be/ang 
aangeven door· cijfers 1,2,3 enz,) 

9) Motivatie vanuit de hoofdstudierichting. (Aankruisen wat van toepassing Is) 

o Stages en andere stud i everb I I j ven in het I and waar betreffende taa I 
sIs voertaal kan dienen 

o Vakl iteratuur 

o Andere mot J even ....................................... . 

10) Levensechte opdrachten t i j dens de cursus. YAankru i sen wat van toepass I n9 is) 

o Schrijven van brleven 

o Schrijven van resumes van vakl iteratuur 

o Schrijven van wetenschappel ijke verslagen 

o Gerfchte conversatie 

o Voordrachten 

o Andere II I evensechte" opdrachten 



11) Worden er aan Uw instell ing speciale stafcursussen of postdocorate 
cursussen verzorgd in het beroepsgerichte gebruik van de betreffende taal? 
o J a . 0 Nee O\ankru I sen wat van toepass fng r s J 

Zoja, welke? 

12) Welk cursusmateriaal schrijft U voor of gebrulkt U? (Grammatica's, 
idioomboeken, bandmateriaal, syllabi, enz.) 
(Wilt U met een*aangeven welk materiaal Uw instelling speciaal voor 
deze categorie studenten ontwlkkeld heeft?) 

Auteur(s) Jaar Tite[ Uitgever Plaats 

13) Wilt U tot slot aangeven wat de knelpunten zijn in de huidige organisatie 
van het vreemde-taalonderwijs Ian niet~letterenstudenten in uw instelling 
en tevens al datgene dat U van belang acht als informatie over dit type 
onderwijs, maar dat tot nog toe onvermeld is gebleven? 
(Desgewenst kunt U de achterzijde van dit pepler gebruiken) 

Hartelijk dank voor Uw medewerking. 

Naam docent(en}: 

Telefoonnummer: ( 

Vakgroep of andere organisatie-eenheid: 
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