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Voorwoord 

Wie Franse taal zegt in Nederland, denkt daarbij niet automatisch 

aan de wereld van handel, wetenschap en techniek. Toch gaat, blijkens 

gegevens van het ITS te Nijmegen (Claassen et al.,r 19?8, deel VI, 

p.264) ± 18% van onze export naar Franstalig gebied (vgl. Duitstalig 

+ 33%, Engelstalig + 12%). Toch zljn wetenschap en techniek in gebie

den als Frankrljk, Frans-Belgie, Frans-Zwitserland en Frans-Canada 

niet Minder ontwikkeld dan in andere delen van de we.terse samenleving. 

Frans is een belangrljke taal in decGntacten met de derde wereld 

(Franssprekend Afrika) en kan als lingua franca dienen met en tussen 

sprekers van andere Romaanse talen dan het Frans. 
'-' 

Juist aan een Technische Hogeschool krljgt men het besef dat kennis 

van de Franse taal niet alsen van belang is voor culturele en touris

tische doeleinden, maar ook voor wetenschappelljke, technische en 

bedrljfskundige contacten. Nu zljn het vooral technisch geschoolden van 

LTS-er tot ingenieur wier voorkeur uitgaat naar Engels of Duits boven 

Frans, omdat deze taal v~~r Nedetlanders vaak een barriere vermt. 

Om deze barriere enigszins weg te nemen, verzorgt de Vakgroep 

Toegepaste Taalkunde al een 20-tal jaren onderwljs Frans aan de TH 

Eindhoven, sinds 19?5 als keuzevak in het nakandidaats- programma 

van enige afdelingen, en overweegt TELEAC een televisiecursus voor 

allen die in hun beroep in handel, wetensch~i.p of techniek met het 

Frans te maken krijgen of het met opzet verm~den, omdat enige school

jaren Frans niet voldoende Dlijkt. 

Een efficiente curs Us Frans georganiseerd door een TH of door 

TELEAC zal ook motiveren qua inhoud. De aangesneden onderwerpen 

moeten een breed publiek beroepsmatig kunnen interesseren. Dit rapport 

betreft een stage hieraan gewijd. De lijst van onderwerpen die in 

tabe13 (p.12) en tabel? (p.19:·en;;.20) in rangorde stq.an opgesomd 

poogt hiertoe een bijdrage te leveren. Zij komen overeen met de onder

werpen uit de contaoten van een ruime categorie beoefenaren van de 

technische wetenschappen van de TH Eindhoven en uit recente technische, 

wetenschappelijke en bedrljfskundige ontwikkelingen in met name 

Frankrijk. 



De TH-studenten die ala atagiaire hebben meegewerkt hadden er 

ongetwijfeld een vingeroefening aan in inzicht in de samenhnng der 

wetenachappen, een der doelatellingen van het wetenBchappel~ik 

onderwijs. Het onderwijs in het Frana aan(aanstaande)ingenieurs en 

technici aan de TH en daarbuiten zal baat hebben bij de vrucht van 

hun arbeid. 

Aan al degenen die, zowel binnen ala buiten de THE (b.v. de Franse 

Ambassade), hetzij als adviseur, hetzij als informant hebben meegewerkt, 

zij dank gebracht. Een speciaal woord van dank geldt Dr. Ir. J.P.M. 

Berhault die het manuscript van commentaar heert willen voorzien. 

Moge dit rapport een bijdrage zijn tot verbetering van de contacten 

tussen de Nederlandse en Franstalige wereld van handel, wetenachap 

en techniek. 

Dr. J.M. Ulijn 

Vakgroep Toegepaste Taalkunde 
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OBTAINING TOPICS IN TRADE, SCIENCE AND 

TECHNOLOGY FOR A FRENCH COURSE. 

Summary 

The purpose of this study was to bring forth a list of topics 

in trade, science and technology on behalf of Teleac (Foundation 

for educational broadcasting and multimedia educAtion) for pos

sible use in a French television course. 

Two kinds of information sources were used : two years edition 

of two French magazines and a survey among University employees 

concerning their contacts with French speaking countries. 

All topics we came accross in the magazines were filed accord

ing to two library classification systems: public and university 

library. The latter system proved to be far more suitable for 

drawing up a detailed list of purely "technical" categories, and 

this subclassification permitted the comparison of various topics 

within the broader class of technology. 

The technological fields in which our university employees 

have contacts with French speaking countries, were investigated 

by means of a telephone survey involving as many research groups 

as were reachable. Only those employees, who we knew (Yia the 

university travel bureau) to have journeyed to French speaking 

countries, were included in the survey. The survey results were 

again filed according to the classification system of the univer

sity library. Comparisons could now be made between the many 

technological topics in the magazines and the fields on which 

there was actual contact between THE-staff and francophone 

colleages (Figure 1). 

To establish a recommended list of topics for the Teleac course 

the technical subjects from our magazine study were ranked accord

ing to the extent of their appearance (%). Under each of these 

broad subjects we added specific topics in that field, which on 

the basis of our magazine study and our employee survey, were 

found to be of greatest importance. The results are to be found 

in Table 7 (page 19). 



L' AC4:UISITION m;s THEMES COMMERCIAUX, SCIENTIFIQUES 

ET TECHNIQUES POUR UN COURS DE FRAN9AIS. 

Resume 

L'objectif de cette etude etait de dresser une liste de themes 

dans Ie domaine du commerce, des sciences et des techniques pour 

un cours de frant;:ais televis' a diffuser eventuellement par 

Teleac (Fondation pour la radio educative et pour l'enseignement 

et la formation multimedia ). 

Nous avons utilise deux sources d'information, c'est-ci-dire, 

d'une part deux annees de deux periodiques fran;ais, d'autre 

part une enquete sur les contacts, existant entre les chercheurs 

de notre universite et des pays francophones. 

Taus les themes figurant dans les periodiques ont ete ranges 

s~lon deux systemes de classification bibliothecaire : 

les bibliotheques publiques et celIe de l'Universite de Techno

logie d'Eindhoven. Nous avons reduit ce dernier systeme a une 

selection de categories "techniques" permettant d'attribuer un 

rang a chaque domaine technique examine. 

En conduisant une enquete telephonique, nous avons inventorie 

les contacts entre les chercheurs de notre universite et leurs 

collegues dans les pays francophones. Les personnes a interroger 

ont ete stHectionnees aI' aide d' information sur leurs voyages 

dans les pays francophones. Cette enquete a abouti a des themes, 

que nous avons classes comme auparavant, suivant Ie systeme de 

classification de la bibliotheque de notre universite. Ensuite 

nous avons compare les deux sources d'information entre elles 

(voir la figure 1). 

Pour etablir une liste de themes a recommander a Teleac pour 

Ie cours de fran~ais, nous avons classe les rubriques biblio

thecaire spar voie decroissante en frequence. Finalement, a base 

des resultats de l'analyse des plriodiques et de l'enquete 

telephonique, nous avons complete les rubriquea par des themes 

specifiques (voir Ie tableau 7, page 19). 



Samenvatting 

Het doel van dit onderzoek is een lijst met thema's uit handel, 

wetenschap en techniek op te stellen ten behoeve Van Teleac voor 

een cursus Frans voor de Naderlandse televisie. 

Er worden twee bronnen gebruikt : enerzijds literatuur in de 

vmrm van Franstalige tUdschriften, anderzijds de contact en van 

leden van de THE-gern.eenschap met Franstalige gebieden. 

Uit de onderzochte tijdschriften hebben we aIle onderwerpen 

gerubriceerd volgens twee bibliotheekindelingen, n.l. die van 

de openbare bibliotheken en die van de THE-bibliotheek. Uit de 

laat ste werd een selec tie gemaakt t die ui tsl ui tend "techn·i sche" 

vakgebieden bevat. Het aantal onderwerpen leverde een rangorde 

in vakgebieden Ope 

De contacten die leden van de THE-gemeenschap met Franstalige 

gebieden onderhouden. hebben we onderzocht via een telefonische 

enquete, die voorzover mogelijk aIle vakgroepen omvat. De te enqueteren 

personen werden zoveel mogelijk gezocht onder hen, die recent naar 

Franstalig gebied op reis waren geweest. De onderwerpen die hieruit 

resulteren, hebben we volgens de THE-bibliotheekindeling gerubri

ceerd en vergeleken met de resultaten uit het t~dschriftenonderzoek. 

Er bleek geen eamenhang te zijn tussen de aantallen onderwerpen, 

die een rol speelden in de beechikbare informatie en de contacten 

van THE-onderzoekere m.b.t. de Franse techniek. Men kan zich afvragen 

of de beschikbare informatie door Nederlander$ optimaal benut is. 

Een tekort aan Franee kennie kan daaraan niet vreemd zijn. 

Om tot de lijet met thema's te komen, werd gebruik gemaakt van de 

rangorde in vakgebieden, die bepaald ie uit het tijdschriftenonder

zoek. De lijet is vervolgens gecompleteerd met specifieke thema's, 

die tijdschriftenonderzoek en THE-enquete ons leverden. De lijst met 

themats is gegeven in tabel 7 (bIz. 19). 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

Bjj Teleac leven plannen am een cursus Frans op te zett' il, 

met als onderwerp "Frans voor handel, wetenschap en techniek". 

De uitzendperiode zou in het TV-seizoen 1980/1981 of later 

komen te liggen. 

De achtergrond voor het opzetten van zo'n cursus zou zjjn: 

a) Hoewel Frans een niet onaanzienljjke plaats inneemt 

op de wereldrangljjst van technisch-wetenschappeljjke 

literatuur, wordt ~e Franse vakliteratuur weinig ge

lezen in Nederlandse technisch-wetenschappeljjke krin

gen ( lit-1 ). 

b) De gebleken achterbljjvende vaardigheid in het lezen en 

spreken van Frans heeft ook gevolgen Vaar het inter

nationale handelsverkeer met Franstalige gebieden. 

Hieronder vall en Franstalig Belgie, Luxemburg, 

Frankrijk, Franstalig Zwi teerland.j en Canada, gebieden 

in Zuid-Oost AZie, Noord-en Midden Afrika, het 

Cararbisch gebied en in Oceania. 

Bjj onvoldoende kennis van de Franse taal, wordt het 

leggen van contacten erg bemoeiljjkt. 

De doelgroep waarop men zich richt, bestaat uit Nederlands

taligen die door hun werk in handel; wetenschap of techniek 

met de Franse taal in aanraking komen. Er wordt bjj de opzet 

van de cursus uitgegaan van een vooropleiding op MBO-, HBO-

of WO-niveau met enige jaren schoolonderwijs Frans. 

De doelstelling van de cursus luidt: 

Aan de hand van de behandeling van ongeveer 15 onderwerpen 

die actueel zjjn in Franstalige gebieden, de cursist in staat 

stellen om: 

a) Actief deel te nemen aan gesprekken in dialoogvorm, 

ookvia de telefoon. 

b) Geschreven en gesproken Frans op niet al te moeiljjk 

commercieel, wetenschappelijk en technisch terrein 

vlot te begrijpen. 
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c) In contact tekomen met nieuwe interessante feiten en 

ontwikkelingen op technisch en wetenschappelijk ge

bied uit de Franstalige wereld. 

De opbouw van een TV-les zou er globaal zo uit kunnen zien: 

- filmpje met commentaar 

- interview en discussie n.a.v. de film 

- uiteenzetting over verschillende grammaticale en idiomatische 

struikelblokken in het Frans 

- herhaling 

- huiswerk en terugkoppeling. 
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HOOFDSTUK 2 DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Ih het vorige hoofdstuk hebben we de aard van de cursus, 

waarop dit onderzoek gericht is, beschreven. We hebben zowel 

de doelstellingen van de cursus alsook de doelgroep aangegeven. 

De vraag die bij Teleac leefde was; welke thema's en onderwerpen 

zijn het meest geschikt om in een dergelijke cursus aan de orde 

te worden gesteld. 

Om een enigszins verantwoorde keuze te kunnen doen uit al

lerlei mogelijke onderwerpen werd aan de T.H.Eindhoven gevraagd 

of het niet mogelijk was om aan de hand van een literatuuronder

zoek en de daar aanwezige contacten met Franstalige gebieden 

een lijst met thema's en onderwerpen samen te stellen, die de 

doelstellingen van de cursus het beste zouden verwezenlijken. 

Het resultaat zou tevens van belang kunnen zijn voor het docto

raal keuzevak Frans , dat in het studieprogramma kan worden op

genomen Van de afdelingen Bedrijfskunde, Bouwkunde, Elektrotech

niek en Werktuigbouwkunde van de THE. 

Hieronder volgt de specifieke opdrachtformulering, zoals die 

aan ons werd voorgelegd: 

Stel aan de hand van aanwezige wetenschappelijke contacten en 

literatuur op de T.B.Eindhoven een lijst met onderwerpen of the

ma's samen, die geschikt zijn voor een TV-cursus Frans. 

De uitwerking hiervan omvat de volgende punten: 

a) Opstellen Van een lijst van technisch-wetenschappelijke 

en bedrijfskundige thema's, waarover in Franstalige ge

bieden interessant onderzoek wordt verricht. 

b) Een rangorde in vakgebieden aanbrengen naar belangrijk

heid om het Frans daarvoor te beheersen. 

c) Per vakgebied een aantal onderwerpen aangeven in volg

orde van mate van interesse. 

d) Aangeven van geschikte teksten over de onderwerpen voor 

de Teleac-cursus "Frans voor handel, wetenschap en 

Techniek". Deze teksten zijn geschikt ala ze: 
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valdaende actueel zijn 

- behandeld worden op een voar de doelgroep 

begrijpelijk niveau 

en wetenachappelijk gezien voldaende interesaant 

zijn voor een zo groot mogelijk deel van de doelgroep. 
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HOOFDSTUK 3 METHODE VAN ONDERZOEK 

300 Opzet van het onderzoek in schema. 

De werkwijze kan schematisch ills voIgt worden weergegeven: 

f Li teratuuronderzoekl , Analyse van reiscontacten I 

r Analyse I 

I 
ITelefonische enquetel 

I 

Beredeneerde lijst 

van onderwerpen 

-Criteria: 

- Ac tualiteit 

- Be grip 

- Be schikbaarheid van .. .. 
ma teriaal 

- We tenschappeIijk 

be lang -
l Profiel van een Teleac .. cursus I 

Hierna voIgt een korte vernntwoording van het toewerken naar 

een beredeneerde lijst van onderwerpeno 

~ Reiscontacten van het wetenschappelijk personeel met Franstalige 

gebieden. 

Om bij een instelling als de ToH. Eindhoven achter eventueel 

bestaande onderzoekscontacten met Franstalige gebieden te komen, 

kan men de reizen naar die gebieden gaan inventariseren. Voor iedere 

gedeclareerde buitenlandse dienstreis moet op het reisbureau van 

de THE vergunning aangevraagd worden met de motivatie voor de reis. 
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Aan de hand V,ln deze vergunningen is hat aantal bezopkcn ~l'·m 

Franstalige gebieden na te gaan, met plaats van bestemming en de 

aard van het bezoek. De meest recent beschikbare gegeven: van 

1976 en 1977 zijn hiervoor gebruikt en in tabelvorm gegroepeerd. 

(Zie tabel 1 in hoofdstuk 4) 

De reismotivati~s zUn in te delen naar congres, werkbezoek en 

cursus, maar blijven verder dermate vaag, dat qm naar een lijst met 

onderwerpen toe te kunnen werken, nadare informatienodig is. 

Daarom is een talefonische enquete gehouden onder de vakgroepen op 

de THE, om de onderzoekscontacten nader te laten preciseren en 

verdere actuele ontwikkelingen op te sporen. 

~ Actuele ontwikkelingen in Franstalige gebieden. 

Als ingang is hier in de eerste plaats gebruik gemaakt van de 

tijdschriften : 

- "Nouvelles de France" (lit.2): Overzicht van recente ontwik

kelingen op cultureel, wetenschappelijk, technisch, economisch 

en commercieel terrein in Frankrijk. 

- IIFrance Informations" (Ii t. 3): Ontwikkelingen als "Nouvelles 

de France!!, echter iets algemener en uitgebreider behandeld. 

Voorts zUn ons door de Delegation generale du Quebec te Brussel 

enkele Jexemplaren van Franstalige Canadese tijdschriften ter bes l-i.k

king gesteld, te weten "Quebec en bref"(lit.4) en "Quebec Science" 

(lit.5). Deze tijdschriften zijn gebruikt voor het toetsen van de 

gegevens, die op Franstalig Canada be trekking hebben. 

~ Vertalingsindex. 

De aanwezigheid van vertalingen uit het Frans kan erop wijzen, 

dat er in het taalgebied waar naartoe vertaald is, belangstelling 

bestuat voor die onderwerpen. 

Gezocht is hier naar Iijsten waarin van een taal(Frans) in 

een andere taal (bv. Nederlands), de vertalingen gegroepeerd zijn 

naar trefwoorden of onderwerpen. Een voorbeeld hiervan is de 

TRANS-INDEX (lit.6), die vertalingen bevat van Oost-Europese en 

Aziatische werken in een West-Europese taal (vnl. Engels, Duits en 

Frans) . 
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3.4 Franstalige vakliteratuur op de Technische Hogeschool Eindhoven 

Uit de aanwezigheid. van Franstalige vakliteratuur in de THE

bibliotheken zou een lijst vanonderwerpen samengesteld kunnen 

worden, die (recente) ontwikkelingen weergeeft in Franstalige 

gebieden op technisch-wetenschappelijk terrein. 

Nu hangt het aandeel Frans in de totale vakliteratuur op de 

THE ook af van het aanschafbeleid in deze ; gaat men uitsluitend 

af op het relatieve aanbod op de markt van technische literatuur 

en het belang dat daaraan gehecht wordt of laat men zich ook lei

den door verschijnselen als "onbekend maakt onbemind" en "de 

Franse taal is te moeilijk voor Nederlandse ingenieurs om vakli

teratuur in deze taal te kunnen lezen. We zullen due ook moeten 

bezien welk beleid gevoerd wordt bij de aanechaf van Franetalige 

literatuur, alvorene uit de aanwezige boeken conclusiee te trekken 

voor mogelijke onderwerpen. 
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HOOFDs'rUK 4 VERWERKING V AN m~ ONDERZOEKSG EG EVEN S 

4.1 Contacten van het wetenschappelijk personael met Franstalige 

gebieden. 

Met behulp van gegovens uit de reisvergunningen afgegeven door 

het reisbureau op de THE zijn het aantal reizen naar Franstalige 

gebieden per afdeling en naar aard van het bezoek getabelleerd. 

(zie tabel 1, bIz. 10) 

De aard van een bezoek valt onder een van de volgende categorieen: 

1) Congres, vergadering, colloquium etc. 

2) Werkbezoek, laboratoriumbezoek. 

3) Cursus, seminar. 

De gegevens van 1976 en 1977 waren de meest recente die beschik

baar waren. 

Uit tabel 1 is te concluderen, dat Frankrijk en Belgie het 

meest bezocht worden en dat het grootste deel van de bezoeken con

gressen betreft (categorie 1 ). 

Verder is er over de inhoud van de bezoeken, d.w.z. het onder

werp of de instantie, niet veel uit de reisvergunningen te halen, 

zodat deze informatie uitgediept moest worden. Dit is telefonisch 

gebeurd d.m.v. een enquete onder de vakgroepen op de THE. 

De informatie die we van de vakgroepen wilden verkrijgen dUOl 

een vertegenwoordiger daarvan te ondervragen, was: 

1) Een nadere uitleg over het afgelegde bezoek 

2) Het gebruik (formeel of informeel) van het Frans 

tijdens dat bezoek. 

3) Het bekend zijn met andere contacten in de vakgroep 

en/of eventuele ontwikkelingen ophet vakgebied in 

Franstalige gebieden. 

De eerste twee punten moeten als steekproef gezien worden, 

terwijl het derde een inventarisatie is (vragenlijst in bijlage I). 

De vertegenwoordiger van de vakgroep is, zo mogelijk, de 

hoogste in rang van de vakgroep, die een bezoek heeft afgelegd 

aan een Franstalig gebied. Hiervoor golden de volgende redenen; 

degene die een reis maakt naar deze gebieden, zal zich waar-
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schijnlijk maer interesseren voor deontwikkelingen op techni~r 1-

wetenschappelijk terrein aldaar, dan een willekeurige medewerker. 

Daarnaast is de hoogste in rang genomen, omdat verwacht mag 

worden dat deze het beste overzicht over de vakgroep en het vak~ 

gebied heeft. 

Wanneer er door een vakgroep geen rei zen naar Franstalige ge

bieden zijn gemaakt, is de vakgroepsvoorzitter gevraagd. 

Het aantal ondervraagde vakgroepen was 59, waarvan er 13 geen 

reiscontacten hadden in de jaren '76 en '77. 

De resultaten van deze telefonische enquete zijn verwerkt in tabe13 

(blz.12~ De opgegeven onderwerpen zijn voor aIle afdelingen ea-

men onderverdeeld naar de categorieen van de bibliotheek van de 

THE ( zie voor nadere precisering hoofdstuk 4.2). 

4.2 Actuele, interssante technisch-wetenschappelijke ontwikke

lingen in Franstalige gebieden. 

Om tot een aantal onderwerpen of thema's te komen,.is het no

dig na te gaan op welke gebieden de zwaartepunten liggen in 

Franstalige gebieden. Er is daarvoor uit de tijdschriften 

"Nouvelles de France" (jaargang '77 en '78) en "France Informations" 

(jrg.'77 en'78) een lijst van onderwerpen opgesteld, waarvoor we 

de titels van de artikelen genomen hebben. 

Deze titels zijn aan de hand van de inhoud verdeeld over de 

rubrieken van de bibliotheekindelingen, zoals die gelden voor 

de THE en de Openbare Bibliotheek. 

De hoeveelheid onderwerpen per categorie zijn weergegeven in 

tabellen voor de beide tijdschriften naar de twee bibliotheekin

delingen. 

We hebben de twee bibliotheekindelingen gekozen, omdat: 

- De indeling van de Openbare Bibliotheken te gebrui

ken is om een rangorde in algemene categorieen te 

geven. 

- De indeling van de THE geschikt is voor een ver

deling in technische vakgebieden. 

- De beide indelingen een evenwichtige rubricering 

geven over respectievelijk techniek en maatschappe

lijk leven. 
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Tabel 1 Aantallen reisvergunningen van de wetenschappel~ll:e 

staf van de Technische Hogeschool Eindhoven naar 

Franstalige gebieden (uitgezonderd groepsexcursies). 

1976 Afdeling 

Land W+MW Bdk Wsk N W E T Bwk 

FrankrUk - 4 4 22 11 5 2 2 

Belgie 4 7 10 4 13 13 15 5 
Luxemburg - - 3 - - - - -
Zwitserland - - - - - 2 - -
Canada - - 1 - - - - -
Overige - - - - - 1 - -
Totaal 4 11 18 26 24 21 17 7 

1977 Afdeling 

Land W+MW Bdk Wsk N W E T Bwk 

Frankrijk 3 4 - 11 8 3 3 8 

Belgie - 4 .., 
(.- 6 6 6 12 9 

Luxemburg - - - 2 - - - -
Zwitserland - - - 1 - 2 - -
Canada - - 1 - - - 2 -
Overige - - - - - - - -
T·otaal 3 8 3 20 14 11 17 17 

Betekenis der symbolen: 

W+MW 

Bdk 

Wsk 

Wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen 

Bedrijfskunde 

N 

E 

T 

Bwk 

1 

2 

3 

Wiskunde 

Natuurkunde 

Werktuigbouwkunde 

Electrotechniek 

3cheikundi~e Technologie 

Bouwkunde 

Congres 

Werkbezoek 

Cursus 

Overige Tot. 

8 58 

11 82 

2 5 
2 4-

2 3 

- 1 

25 114 

Overige Tot. 

9 49 

15 60 

- 2 

2 5 

- 3 

- -
26 119 

Categorl.e 

1 2 3 

38 19 1 

25 11 7 

3 2 -
2 2 -
1 1 1 

- 1 -
69 36 9 

Categorie 

1 2 3 
31 15 3 

36 15 9 
2 - -
3 2 -
3 - -

- - -
75 32 12 



-11-

Tabel 2 Het aantal onderwerpen, zoals geconstateerd in "Nouvelle::.. 

de France", "France Informations" en de telefonische 

enquete, verdeeld over een aantal rubrieken volgens de 

indeling van de Openbare Bibliotheken, absoluut en uit

gedrukt in procenten (zie voor de indeling bijlage II). 

Categorie N. de F. F.I. Totaal 

abs. I % abs. I % % I rang 

Algemeen 8 1 2 2 2 13 

i'~ijsbegeerte - - - - - -
Godsdienst - - 1 1 - -
Sociale Wetensch. 4 1 7 6 3 11 

Economie 4 1 10 8 5 7 

Rec;ht - - 3 2 1 15 

Krijgswetenschap - - 1 1 - -
Psychologie - - 2 2 1 14 

Opvoeding, onderwijs 29 5 5 4 4 8 

Wisk.en natuurkunde 13 2 6 5 4 10 

Geneesk. en sport 38 6 12 10 8 2 

Handenarbeid, huish. 1 - 2 2 1 16 

Landbouw, jacht, visserij 52 9 8 7 8 3 
Techniek 318 53 33 28 40 1 

Beeldende kunst 62 10 3 2 6 4 

Muziek, dans, toneel etc. 31 5 4 3 4 9 
Taal en letterkunde 20 3 3 2 3 12 

Geschiedenis 15 3 8 7 5 6 

Land- en volkenkunde 8 1 10 8 5 5 
Totaal 603 1100 120 \100 100 I -
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Tabel 3 Het aantal onderwerpen, zoals geconstateerd in "NouvelL;s 

de France", "France Informationsl! en de telefonische 

enquete, verdeeld over een aantal rubrieken volgens de 

indeling van de THE-bibliotheken, absoluut en uitge

drukt in procenten (zie voor de indeling bijlage III). 

Categorie Tj,jdschriften THE 

N. de F. F.1. Totaal enquete 

abs. I % abs. I % % I rang abs. I 
A. Alg. naslagw. - - - - - - 1 

B. Filosofie - - 1 1 - - 2 

C. Wiskunde - - - - - - 12 

D. Informatica 8 1 5 4 3 12 9 

F. Mechanica 4 1 - - - - 8 

G. Fysica 12 2 1 1 1 16 8 
H. Materiaalk. 6 1 - - - - 2 

J. Chemie 13 2 2 2 2 15 5 

K. ~verktuigb. 25 4 - - 2 14 1 

% 
1 

2 

9 

7 
6 

6 

2 

4 

1 

L. Electrotech. 33 5 - - 3 13 17 13 

M. Diversen 83 14 10 8 11 3 9 7 
P. Geneesk. 35 6 8 7 6 8 3 2 

QiJ. • Biologie 69 11 13 11 11 2 3 2 

'~b • Energie 51 8 8 7 8 6 14 11 

R. Bouwkunde 23 4 4 3 4 10 1 1 

S. Vervoer 60 10 12 10 10 4 11 8 

T. Aard. en gesch. 23 4 11 9 7 7 1 1 

U. Soc. wetensch. 29 5 13 11 8 5 12 9 

V. Recht, econ. 4 1 11 9 5 9 3 2 

W. Bedrijfsk. - - - - - - 5 4 

Y. Taal 24 4 3 2 3 11 - -
Z. Kunst, sport 101 17 18 15 16 1 3 2 

Totaal 603 
1

100 120 J 100 100 J - 130 1100 
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Een onderverdeling naar bedr~fstak ( zoals b~voorbeeld door 

het C.B.S. gehanteerd wordt ) is ook nog in overweging genomen, 

maar daarb~ was het nauwel~ks mogel~k am de titels eenduidig 

b~ bedr~fstakken onder te brengen. 

De l~sten met onderwerpen z~n vanwege hun uitgebreidheid 

niet in het verslag opgenomen. De onderwerpen z~n in voornoem

de t~dschriften terug te vinden. Ons ging het in de eerste 

plaats om een rangorde in thema's en vakgebieden aan te geven. 

B~ het uitzoeken van geschikte onderwerpen voor de cursus is 

men niet beperkt tot de onderwerpen uit enkel deze t~dschriften. 

Van de tabellen 2 en 3 zijn histogrammen gemaakt (figuur 1 ) 

om een beter beeld te geven, waar de zwaartepunten liggen b~ de 

verschillende categoriein. 
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ABC D F G H J K L M P a b R STU V W Y Z 
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De tjjdschriften "Nouvelles de France" + "France Informations" 
grafisch uitgezet volgens tabel 3. 
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Deresultaten van de THE-enquete grafisch uitgezet volgens tabel 3. 

Figuur 1. Histogrammen Van de resultaten van het tjjdschriften
onderzoek en dj THE-enqu3te gerubriceerd volgens de 
indeling van de THE-bibliotheken. 
(Zie tabel 3 en bUlage III) 
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4.3 Vertalingsindex. 

Een vertalingenl~st van Franse wetenschappelijke literatuur 

in het Nederlands was niet bekend bij de versehillende instan

ties. Het instituut dat de Trans-index (World index of trans

lations) verzorgt; "The International Translations Centrell in 

Delft, gaf als enige mogelijke ingang lijsten van het Frans in het 

Engels van het National Translations Centre (Chicago) en het 

British Library Centre. 

We konden eehter binnen het tijdsbestek van dit onderzoek 

niet over de nodige gegevens besehikken. 

4.4 Franstalige vakliteratuur op de THE. 

Omdat op de afdelingsbibliotheek van Elektroteehniek onderzoek 

verricht is naar de aanwezigheid van vakliteratuur in verschil

lende talen en het leesgedrag van staf en studenten van deze 
G 

afdeling, is een bezoek gebracht nan de heer Bruza, hoofd van 

deze bibliotheek. 

In 1972 is er een steekproef gedaan naar percentages buiten

landse boekwerken. Hieruit kwam een percentage van 4,4% Franse 

vakliteratuur. Dit is laag, het verschijningspercentage van 7,2% 

in 1965 in aanmerking genomen, het uitleencijfer ligt eehter nog 

lager: 0,2% in 1972. Ter vergelijking zijn hier de tabellen met 

verschijningspercentages opgenomen en met de verdeling van het 

boekenbezit van de bibliotheek van de afdeling Elektroteehniek. 

Tabel 4 : De belangrijkheid van de talen waarin de teehnisch

wetenschappelijke literatuur gesteld is, uitgedrukt 

in verschijningspercentages ( lit-1, bIz. 7 ). 

Taal 1957 1965 

Engels 43,6% 67,2% 

Russisch 8,1% 15,6% 

Duits 14,4% 6,7% 

Frans 12,6% 7,2% 

Andere talen 21,3% 3,3% 

Totaal verschenen 100,0% 100,0% 
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Verdeling van de talen over het totale boekenbezit 

van de studiebibliotheek Elektrotechniek en de uit

geleende werken aan studenten ( absoluut en procent~

eel). (lit-1, blz.12 ) 

Taal Aanwezig ('72) Uitgeleend 

abs. I % abs. I % 
Engels 5760 66,0 354 78,0 

Duits 1890 21,8 42 9,0 

Frans 382 4,4 1 0,2 

Nederlands 635 7,3 59 13,0 

Overige talen 

(w.o. Russisch 
en Tsjechisch) 43 0,5 - -
TOTAAL (1972) 8710 I 100,0 456 I 100,0 

Aan deze cijfers (tabel 5) is het aanschafbeleid van de. bibliotheken 

(vaak intuitief) aangepast. De aanschaf geschiedt hoofdzakeljjk 

door de hoofden van de bibliotheken aan de hand van lijsten met 

nieuw verschenen werken. Voor de Franse literatuur worden dergeljjke 

catalogi b~schikbaar gesteld door de Franse Ambassade, hieruit 

worden aIleen die boeken gekocht, die sterk vakspecialistisch zUr 

en die betrekking hebben op onderzoek binnen de afdeling of die 

in Ii teratuur verw~izing,~n vandikta ten en proefschriften voorkomen. 

Er worden bewust g~'n leerboeken aangekocht, vanwege het feit 

dat ze niet gelezen worden (oorzaak slechte kennis van de Franse 

taal?). 

Sle.chts een klein deel van het boekenbezit wordt aangeschaft op 

aanvraag van de wetenschappelijke staf. 

Doordat het aanschafbeleid TH-intecn gericht is en het feit dat 

literatuur niet naar taa! gerangschikt.is, is de TH-bibliotheek 

niet als ingang genomen. 
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HOOFDSTUK 5 ANALYSE VAN DE RESULTATEN 

Van de twee ingangen die we hebben gebruikt bij het onderzoek, 

te weten de telefonische enquete en de be ide tijdschriften, zijn 

aIleen de onderwerpen uit de tijdschriften gebruikt bij het bepalen 

van een rangorde in vakgebieden. Dit is gedaan, omdat de telefo

nische enquete maar een beperkt deel van de doelgroep bestrijkt 

en omdat de contacten berusten op de belangstelling uit Neder

land, terwijl de tijdschriften de Franse interesse betreffen. 

De rangorde is uitgewerkt in 5.1. 

Er bestaat nu weI de mogelijkheid om de potentiele contacten 

(ontwikkelingen in Frankrijk) naast de werkelijke contact en te 

zetten (THE met Frankrijk), om zotot een vergelijking te komen 

van de verdelingen. 

5.1 Rangorde in vakgebieden. 

Om tot een rangorde in vakgebieden te komen, zijn de tabellen 

van de twee tijdschriften gecombineerd. Hierbij zijn de beide 

bronnen ("France Informations" en "Nouvelles de France") als 

onafhankelijk beschouwd. Daardoor is het mogelijk de percentages 

per vakgebied op te tellen en door 2 te delen, zodat de laatste 

kolom in tabel 2 (blz.11 ) ontstaat met de indeling van de 

Openbare Bibliotheek. 

-In tabel 2 maakt de categorie "techniek" 40% van het totaal 

uit. Om deze categorie nader onder te kunnen verdelen hebben 

we tevens een rangorde aangebracht in de technische categorie

en van de indeling van de TH-bibliotheek, dus een selectie uit 

de totale indeling (tabel 3 ). Pit is gedaan in tabel 6 . 
. Uit de rangorde volgens tabel 6 zijn achter 13 categorieen (de 

rest telt 0% ) een aantal onderwerpen gezet, die het meest Voor

kwamen in de tijdschriften en bij de opgegeven contacten op de 

THE. De categorieen zijn op rangorde met onderwerpen gegeven 

in tabel 7. 

Bij de grootste categorieen van de Openbare Bibliotheek was 

het niet mogelijk om de meest voorkomende onderwerpen te geven, 

eenvoudig omdat er weinig dezelfde in voorkwamen. Buiten dat 

zUn door de overlap van de twee indelingen de belangrijkste al 

genoemd bij de technische indeling (tabel 7). 
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Tabel 6 De artikelen ui t "Nollvelles de France" en "Franc" 

Informations" gerubriceerd volgens een selectie uit 

de indeling van de THE-bibliotheken. 

(Zie voor de indeling van de THE-bibliotheken b~lage III) 

Categorie N. de F. F. I. totaal 

abs. I % abs. I % % 1 rang 

C. Wiskunde - - - - - -
D. Informatica 8 2 5 8 5 7 

F. Mechanica 4 1 - - - 13 

G. Fysica 12 3 1 1 2 11 

H. Hateriaalk. 6 2 - - 1 12 

J. Chemie 13 3 2 3 3 9 
K. Werktuigb. 25 6 - - 3 10 

L. Iiaectrotech. 33 8 - - 4 8 

M. Diversen 83 20 10 16 18 2 

P. Geneesk. 35 8 8 13 11 5 
Qa Biologie 69 16 13 21 18 1 

'(,b Energie 51 12 8 13 12 4 

R. Bouwkunde 23 5 4 6 6 6 

" Vervoer 60 14 12 '19 17 3 OJ. 

W. Bedrljfsk. - - - - - -
Totaal 422 I 100 63 1100 100 I -
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De belangrijkste onderwerpen behorende bij de rangorde*) 

in de "technische" categorieen volgens de indeling van 

de THE-bibliotheken. 

*) zie tabel 6. 

1. Qa (18%) Biologie en landbouw. 

- Oceanografie (C.N.E.X.O.) 

2. M 

3. s 

- Wijnbouw 

- Visteelt 

- Ecologie (oppervlakte verontreiniging) 

(18%) Diverse natuurwetenschappen, technieken en industrieen. 

- Ruimtevaart (C.N.E.S.) 

- Teledetectie - observatoria 

- Meteorologie 

- Export van fabrieken 

(17%) Planologie, huisvesting, verkeeren vervoer. 

- Spoorwegen en metro (S.N.C.F. en R.A.T.P.) 

- Automobielindustrie 

- Luchtvaart 

- Scheepsbouw 

4. Qb (12%) Milieu, energie, veiligheid. 

5. P 

- Kernenergie (snelle kweekreactoren) 

- Zonneenergie 

- Hydroenergie (Frankrijk en Canada) 

- Recuperatie 

(11%) Menskunde, geneeskunde, biomedische techniek. 

- Hartchirurgie 

- Pharmacie 

- Protheses en bionica 

- Vaccinatie 



6. R 

7. D 

8. L 

9. J 

10. K 

11. G 

12. H 

13. F 
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(6%) Weg- en waterbouw, bouwkunde en architectuur. 

- Beton- en cementindustrie 

- Architectuur 

- Vliegvelden 

- Wegenaanleg en onderhoud 

(5%) Computers, informatica, systeemtheorie, meten en regelen. 

- Telecommunicatie (C.N.E.T.) 

- Computerindustrie (CII-HB) 

- Minicomputers en microprocessors 

(4%) Electrotechniek. 

- Militaire electronica (MDE) 

- Ultrahoogspanning (Canada) 

(3%) Chemie, procestechnologie, procesindustrie. 

- Raffinader~en (Zwitserland) 

- Regeneratie van olie 

(3%) Werktuigbouwkunde. 

- Staalindustrie 

(2%) Fysica, kern- en vacuumtechniek. 

- Deeltjesversneller (CERN - Zwitserland) 

- Cryogene techniek 

(1%) Materiaalkunde, vaste stof- en kristalkunde. 

- Tribologie 

(-) Mechanica, stromingsleer, warmtetransport. 

- Hydrodynamica 

(AIle onderwerpen hebben betrekking op Frankr~k, tenz~ anders 

vermeld.) 
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5.2 Vergel;jking van de potentiele contacten met de werkE'l~.~ 

Om te bekijken of de contacten, die de THE met Franstalige ge

bieden heeft, zich op dezelfde manier over de categorieen van de 

THE-bibliotheek verdelen als de ontwikkelingen in Frankrijk, zijn 

de percentages paarsgewijs getoetst m.b.v. de rangcorrelatietoets 

van Spearman. Het doel hiervan is te toetsen of er een positieve 

correlatie bestaat tussen de waarnemingen uit de tijdschriften en 

die van de TH-contacten. 

Hierbij wordt als nulhypothese genomen; HO :f= ° met een on

betrouwbaarheid van.= 0,05. We hebben hier de percentages geno

men, omdat hiermee de beste totaalvergelijking gemaakt kan worden, 

terwijl het resultaat nauwelijks verschilt. 

Tabel 8 : Rubricering van de tijdschriftartikelen en de THE-con-

tact en met Franstalig gebied in percentages naar de in-

de ling van de THE-bibliotheken.(met verschillen in rang) 

Cat. paar THE tijdschr. d. (d. )2 
% % l. l. rang rang 

A 1 1 18t 18t ° ° B 2 2 15t 18t -3 9 
C 3 9 3t 18t -15 225 
D 4 7 6t 3 11 -4t 20,25 
F 5 6 8t 18t -10 100 
G 6 6 8t 1 15 -6i 42,25 
H 7 2 15t 18t -3 9 
J 8 4 10t 2 13t -3 9 
K 9 1 18t 2 13t 5 25 
L 10 13 1t 3 11 -9t 90,25 
M 11 7 6t 11 3 3t 12,25 
p 12 2 13 6 7 6 36 
Q 13 13 1t 1.9 1 t 0,25 
R 14 1 18t 4 9 9t 90,25 
S 15 8 5 10 4 1 1 
T 16 1 18t 7 6 12t 156,25 
u 17 9 3t 8 5 -1t 2,25 
V 18 2 13 5 8 5 25 
w 19 4 10t 18t -8 64 
y 20 0 21 3 11 10 100 
Z 21 2 13 16 2 11 121 

~ (d
i

)2 = 1138,00 
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Als nulhypothese is hier genomen: H
O 

:JP=O, tegen de nltpr

natieve hypothese Ha :1>0 (positieve correlatie). 

Dus moeten we hier 'inz~dig toetsen met een onbetrouwbaarheid 

.c= 0,05. 

De correlatiecoefficient wordt berekend aan de hand van de 

formule : 6x (d.)2 
~ 

6 x 1138 
rs = 1 - 3 = 1 -

n# - n 9240 

Als toetsingsgrootheid wordt S =~(j.)2 = 1138. 
-~ 

uitgevoerd m.b.v. tabel 7.4 ( lit. 9, bIz. 60), 

tieke waarden voor £ gegeven worden. 

= 1 - 0,74 = 0,26 

De toets wordt 

waarin de kri-

De kritieke waarde van £ bij eenzijdig toetsen met n = 21 enO(= 0,05 

is : S = 780. 

Dus S is niet significant, HO moet aanvaard worden 

hier g"n positieve correlatie tussen de verdelingen. 

we hebben 
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HOOFDSTUK 6 CON OLUS IES 

Op basis van de onderwerpen die in de tijdsohriften "Nouvelles 

de France" en IIFrance Informations" aan de orde gesteld zijn, was 

het mogelijk een lijst met thema's sarnen te stellen, die als uitgangs

punt zou kunnen dienen voor een cureue Frans. De lijet bevat thema'e 

van teohnisch-wetenschappelijke enbedrijfskundige aard (zie blz. 19). 

Aannemende dat bovengenoemde tijdschriften objectief geinformeerd 

zijn over de ontwikkelingen in Frankrijk, kunnen we stellen dat we 

hiermede de gebieden gerangschikt hebben, waarop in Frankrijk interes

sant onderzoek wordt verrioht en waarop Frankrijk een stimulerende 

inbreng heeft. Helaas waren we vanwege het niet tijdig besohikbaar 

zijn van materiaal, niet in staat om ook de overige Franstalige 

gebieden bij het bepalen van de volgorde mede te nemen. 

Op grond van de gebruikte bronnen was het ons niet mogelirlk binnen 

elk gebied arzonderlijk de onderwerpen te rangschikken in volgorde 

van mate van interesse; het ontbrak ons aan een zinvol criterium 

daarvoor. 

Wij willen nog aandaoht sohenken aan de volgende vragen: 

1. In hoeverre zijn de resultaten van ons onderzoek bruikbaar? 

2. Op welke manier kunnen de resultaten het best gebruikt worden? 

1. In hoeverre zijn de resultaten van ons onderzoek, te weten een 

rangorde van algemene thema's en een rangorie van technisch-weten

sohappelijke thema's (met bij la.a.tstgenoemde een lijst met onderwer

pen), bruikbaar voor een oursus Frans? Op grond van de gebruikte 

informatiebronnen mogen we immers aannemen dat in Frankrijk over 

deze thema's interessant materiaal te verzamelen is, maar is er van 

Nederlandse zijde ook voldoende belangstelling voor deze thema's te 
verwaohten? 

We zien op de indeling van de Openbare Bibliotheken (bIz. 11) de 

oategorieen teohniek, land- en tuinbouw, jaoht en visserij, genees

kunde en kunst bovenaan eindigen bij de volgordebepaling. Voor deze 

thema's mag men inderdaa.d interesse bij de oursieten verwaohten. Uit 

een studie naar de behoeften aan moderne talen uitgevoerd door het 

I.T.S. (Instituut voor Toegepaste Sociologie) blijkt dat de bedrijfs-
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klasse "Horeoa, oultuur en reoreatie" en de overheidsklasse "Handel, 

nijverheid, landbouw en visserij" een opvallend hoge gebruiksfrequentie 

voor het Frans hebben (lit. 7). In de technische wetensohappen is de 

groep gebruikers van het Frans volgene het I.T~S. zeer klein. Het 

I.T.S. signaleert eohter bij grote groepen etafleden van het wetenschap

pelijk personeel zeer vele gebruikssituaties, waarbij de kennisvan het 

Frans tekort schiet, dit in tegenstelling tot Duits en Engels. We 

mogen voorde thema's die hoog seoren op de indeling van de Openbare 

Bibliotheken, volgens de onderzoeken van het I.T.S. due ook belangetel

ling verwachten~ 

2. Hoe kunnen de resultaten Van ons onderzoek, in het bijzonder 

de lijst met t~chnisch-wetenschappelijke onderwerpen, het beste 

in een cursus gebruikt worden? Hierbij denken we dan aan het 

niveau waarop de onderwerpen behandeld moeten worden. 

In navolging van de sector "Langue de Specialite ll van het 

Franse centrum voor Vreemde-talenresearch (CREDIF), onder

scheiden we de volgende 3 niveaus: 

- AOT ( algemene omgangstaal 

- AWT ( algemene wetenschappelijke taal ) 

- TWVT (technisch-wetenschappeli:ike vaktaal ). 

Men zou verwachten dat een cursus "Frans voor handel, weten

schap en techniek" op het derde niveau ligt. Onderzoeksresul

taten van het r.T.S. spreken dit tegen. Zelfs voor stafleden 

van univ2rsiteiten en hogescholen zal een zeer gespecialiseer

de vaktechnische cursus weinig belangstelling genieten! 

Naar aanleiding Van een onderzoek naar de situaties, waarin 

de moderne talen door stafleden van universiteiten en hogescho

len het meest gebruikt worden, is door het I.T.S. een profiel 

uitgewerkt (Lit.? ). Uit het profiel van de taalgebruikssitua

ties voor Frans blijkt het volgende: Zeer vele gebruikssituaties 

liggen voor de stafleden op het gebied van de vrije tijd, hobby 

en vakantie. De situaties "Lichte lectuur in het Frans lezen" 

(bijvoorbeeld geillustreerde bladen, detectives) en "mondeling een 

eenvoudige inlichting in het Frans geven of vragen ll komen daarbij 

het meest voor. Op het gebied van werk, studie en internationale 
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contucten zijn dl:it: !tEen Korte informatieve tt~Kst in h{~t ):'!'ilIl:i 

lezen, by. gebruiksaanwijzing, congresaankondiging" en "een bosk 

of tijdschrift lezen op uw eigen vakgebied". Voor het laatstge

naemde gebied worden ook veelvuldig genoemd: "Mandeling een za

kelijke inlichting in het Frans geven of vragen" en "een studie

boek of tijdschrift in het Frans lezen op een ander dan uw eigen 

vakgebied". Deze gegevens duiden op een geringe belangstelling 

voor een vaktechnische cursus Frans, ze geven aanleiding tot de 

veronderstelling, dat Franse vaktechnische termen (net als de 

Nederlandse) het meest efficient in de werksituatie geleerd wor

den en niet op een cursus. 

In het bedrijfsleven dient het niveau van een cursus Frans 

zich meer op AOT te richten. Daar wordt het Frans vooral gebruikt 

in de situaties: "buitenlandse reizen", "buitenlandse relaties 

ontvangen", "telefoon", "telex" en "correspondentie". 

De gebruikssituatie "vakliteratuur en studie" komt duidelijk min

der voor (Lit.8 ). 

Resumerend kunnen we stellen dat het niveau van een cursus 

Frans voor mensen uit hand~l, wetenschap en techniek niet verder 

behoeft te gaan dan AWT (algemeen wetenschappelijke taal). 

Cursussen op het niveau van TWVT zullen maar voor een zeer beperk

te groep van specialisten toegankelijk zijn en zullen zelfs daar 

weinig gemotiveerde belangstelling ontmoeten. Een cursus, zoals 

Teleae die op het oog heeft (Hoofdstuk 1), zal ook voor de teeh

nische onderwerpen een bescheiden AWT-niveau dienen te hebben, 

wil een groot en gedifferentieerd publiek bereikt worden. 

Als nevenresul taat van ons onderzoek kan vermeld worden dat de rang

orde van teohnisch-wetensohappelijke thema's uit Franstalige gebieden 

en de rangorde van de terreinen waarop onderzoekers van de Technische 

Hogeschool Eindhoven contacten hebben met Franstalige gebieden, niet 

overeenkomt. Aannemende dat deze rangordes geen significante verschil

len zouden vertonen als de in Frankrijk aanwezige kennis optimaal 

benut zou worden door de Nederlandse onderzoekers, roogen we concl11de

ren dat dit laatste niet het geval is. 
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Kennelijk wordt een volkomen vrije informatieuitwisseling op de 

een of andere manier belemmerdi .. Zoals reeds eerder in di t hoofd-

stuk is vermeld, zijn er volgens het I.T.5. bij grote groepen stafleden 

van het wetenschappelijk personeel zeer vele gebruikssituaties, waarbij 

kennis van het Frans tekOrt schiet. Ons onderzoek spreekt deze bewe

ring in ieder geval niet tegen. 

Een goed opgesette cursus Frans op de Nederlandse televisie zou 

het geconstateerde tekort voor een gedeelte uit de weg kunnen ruimen. 

In het volgende hoofdstuk sullen nog enkele criteria aangegeven 

worden om voar de gebieden ap de rangordeli6.t geschikt materiaal te 

vinden (filmpjes, teksten e.d.). 
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HOOFD':';TUK '? SUQQl!;STIl!;S VOOR VERDl~H ONDEHZOEK 

Door het aantal ingangen t dat bekeken is om tot een selectie 

van onderwerpen te komen die geschikt zouden kunnen zijn voor een 

cursus Frans voor Teleac, zijn we niet toegekomen aan de toetsing 

van deze lijst aan de criteria - begrijpelijkheid 

- interesse 

- aanwezigheid van materiaal. 

Begrijjpelijkheid. Welke onderwerpen ook aan bod komen, men 

zal altijd in de gaten moe ten houden, dat de doelgroep een zeer 

groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking omvat (misschien 

is dit deel het beste te vatten onder de noemer " middenkader") 

De behandeling kan daarom niet zeer specialistisch zijn, maar 

op een algemeen wetenschappelijk niveau (zie hoofdstuk 6). 

Hierdoor kan het aan te bevelen zijn om het onderwerp als thema 

vanuit verschillende disciplines te benaderen. 

BV. chemische toevoegingen 

economie(F) 
(E.E.G.politiek) 

culinaire aspect 

Technisch proces 
(productie) 

landbouwmethoden 

Interesse. Hieraan zitten twee kanten; men zal moeten bepalen 

hoe de doelgroep (een steekproef daaruit) over een aangeboden 

pakket van 15 onderwerpen denkt. Hierbij zal men niet kunnen vol

staan met slechts de titel van een les, maar tevens de inhoudelijke 

aspecten van die les aan moeten geven (diepgang, manier van benade

ren). Daarnaast kan men, in plaats van naar het individu in de 

doelgroep toe te werken, de prioriteiten nagaan die het bedrijfs

leven stelt ten aanzien van de benodigde kennis van de Franse taal 

voar handelscontacten (en wetenschappeli,jke contacten) met Frans

talige gebieden. 

Dan kan men bezien of deze twee aspecten van de interesse te 

combineren zijn of dat men zich eventueel zal moeten beperken in 

de interesse naar de 2 aspecten, waard6'Or de doelgroep veel kleiner 

fou worden. 
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Aanwezigheid van materiaal. Voor een cursus zal men afhpnke

lijk zijn van filmmateriaal, dat door instanties of bedrijven be

schikbaar wordt gesteld over de betreffende onderwerpen. 

De manier van behandeling van een onderwerp hangt hier sterk 

mee samen. De kosten van het zeIt maken van informatiefilmpjes 

kunnen erg hoog worden, vooral ala er op locatie gefilmd moet 

worden. 

Er is vrijheid van behandeling in te bouwen bij het schriftelijk 

lesmateriaal en de discussie of het interview naar aanleiding 

van de filmpjes. Maar de verstrekte informatie in de film blijft 

het belangrijkste uitgangspunt. 
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BIJLAGE I 

TEL~FONISCHE EN~UETE. 

A) Introductie: - naam 

- stage bij de vakgroep Toegepaste Taalkunde 

uitgevoerd door drie studenten 

- cursus Frans voor Handel, Wetenschap en 

Techniek van Teleac in TV-seizoen '80/'81 of later 

- het gaat om het opsporen van technisch

wetenschappelijke onderwerpen uit Fransta-

lige gebieden, die de cursisten aanspreken 

- in hoeverre komen mensen door hun werk in 

aanraking met het Frans ? 

Wij zouden U een paar vragen willen stellen in het kader 

van dit onderzoek (geschatte duur + 5 minuten ). 

B) Vragen: 

We hebben van het reisbureau van de THE doorgekregen, dat 

U in 1976 of 1977 voor Uw werk naar Franstalig gebied ge

weest bent. 

1) Was dit voor een ~ongres, een werkbespreking of voor een 

cursus? 

2) Wat was de voertaal (formeel en informeel)? 

3) Bij congres: - zijn er interessante ontwikkelingen uit 

Franstaligegebieden te melden? 

- wie/welke instituten houden zich er mee 

be zig? 

Bij werkbespreking: 

- welk onderzoek (vooruitzichten en resultaten) 

- wie/welke instituten? 

Bij cursus: - onderwerp? 

- waarom Franstalig gebied? 

- welk instituut? 

4) Weet U andere interessante ontwikkelingen in Franstalige 

gebieden op eigen vakgebied (welke/ welke instantie )? 

5) Zijn er andere personen binnen de vakgroep, die contacten 

in Franstalig gebied hebben? 

(6) Bij grote belangstelling: vragen of er materiaal beschikbaar is. 



BIJLAGE II 

INDELING VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEKEN 

000 

100 

200 

300-330 

340-380 

390-398 

399 
410-420 

430-490 

500 

610 

620 

630 

640-690 

700-770 

780-790 
800 

900-940 

950-990 

Algemeen 

Wijsbegeerte 

Godsdienst 

Sociale wetenschappe~ 

Economie 

Recht 

Krijgswetenschap 

Psychologie 

Opvoeding en onderwijs 

Wiskunde - natuurwetenschappen 

Geneeskunde - hygiene - lichaamsoefening en sport 

Binnenhuisspelen enz. - handenarbeid enz. - huishouding 

Land- en tuinbouw - jacht en visserij 

Techniek 

Kunst; algemeen - beeldende kunst 

Muziek - dans - toneel - film 

Taal- en letterkunde 

Geschiedenis 

Land- en volkenkunde 



BIJLAGE III 

INDELING VAN DE BIBLIOTHEEK VAN DE THE 

A Algemene naslagwerken 

B Levensbeschouwing, filosofie 

C Wiskunde 

D Computers, informatica, systeemtheorie, meten en regelen 

F Mechanica, stromingsleer, warmtetransport 

G Fysica, kern-en vacuumtechniek 

H Materiaalkunde, vaste stof-en kristalkunde 

J Chemie, procestechnologie, prcesindustrie 

K Werktuigbouwkunde 

L Elektrotechniek 

M Diverse natuurwetenschappen, technieken en industrieen 

P Menskunde, geneeskunde, biomedische techniek 

Q*) Biologie, landbouw, milieu, energie, veiligheid 

R Weg-en waterbouw, bouwkunde en architectuur 

S Planologie, huisvesting, verkeer en vervoer 

T Aardrijkskunde en geschiedenis 

U Gedrags- en sociale wetenschappen, opvoeding en onderwijs 

V Recht, politicologie en economie 

W Bedrijfskunde 

Y Bibliotheek- en boekwezen, taal en letterkunde 

Z Kunst, sport en ontspanning (mode) 

Biologie en landbouw 

Milieu, energie, veiligheid 
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