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Inleiding 

Gedurende de maand november 1969 ben ik samen met Dr. C. Boeren, 

wetenschappelijk medewerker voor Frans bij Philips Talenonderwijs 

in de gelegenheid geweest een stage te volgen bij het Centre de 

recherche pour la diffusion du fran9ais (CREDIF) dat deel uitmaakt 

van de Ecole Normale Superieure de StoCloud. Hierbij werd vooral 

nagegaan in hoeverre pedagogisch didaktisch onderzoek en linguis

tische analyse een bijdrage kunnen lever en tot verbetering van het 

onderwijs in het Frans ala technisch-wetenschappelijke taal. 

De stage vond plaats in het Centre d'application van CREDIF te 

Parijs waar diverse audio-visuele lessen "Voix et Images de France" 

een basiscursus Franse algemene omgangstaal werden geobserveerd, 

alsmede een les Franse technisch-wetenschappelijke taal. 

. ./2 
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10 Programma CREDIF 

1.1. Observatia van audio-visuale klassen VIF 1. 

Gedurende de eerste 14 dagen hebben we enkele audio-visuele lessen 

VIF 1. bijgewoond van docenten9 Mo de Hargerie en Mme Delsol, op het 

Centre d'application van CREDIF te Parijs. Wij hebben onze indrukken 

en eigen ervaringen kunnen bespreken met M~ Marin tijdens twee werk

bijeenkomsten. Onze "essai de classe" \IIl:l.S geen onverdeeld sukses, 

hetgeen niet verwonderlijk was bij een heterogeen beginners-publiek, 

zo verschillend van het Nederlandse edat altijd een schoolkennis van 

het Frans bezit)& 

Beginnerscursussen als VIF 1. zijn voor de T.R. slechts interessant, 

als "recyclage" in de algemene omgangstaal, en ala specimen van een 

intensieve audio-visuele methode& Deze fase van de stage moet dan 

ook eerder worden gezien als een supplement op het eigenlijke objekt: 

langue de specialite. 

1.2. Bespreking over tests met MIle Crouzet, psychologe bij CREDIF 
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Gesproken werd over de test CGEM '62, van Malandain en ~ialarett die 

in Frankrijk al jaren gebruikt wordt om buitenlandse studenten die aan 

de zorgen van CREDIF worden toevertrouwd in homogene groapen onder te 

verdelen: beginners (niveau 1 en 2), half)-gevorderen (niveau 3 en 4), 
vergevorderden (niveau 5). 
Hij wordt ook bij Philips en de ToR~ in Eindhoven gebruikt, maar werkt 

daar Minder discriminatief 9 omdat de meeate curaisten met middelbare 

sohoolkennis Frans op niveau 4 of 5 komen. De test werkt vooral goed 

op de lagere niveaus (1 en 2). CREDIF is op het ogenblik bezig de 

plaatjes van de test te herzien en te verbeteren. Ook werd nog de eind

test SBM '67 besproken, die o.a. ook bij Philips wordt afge~omen na 

VIF 1. 

Op de Franse ambassades in het buitenland wordt de zgn. test Tallon 

gebruikt om het beheersingsniveau van het Frans te bepalen bij toe

kenning van beurzan voor Frankrijk. Ean test die maar gericht is op 



de "langue de speoialite" in de trant van de Engelse test die 

M. Rodney op TELECOM (zie pago ) gebruikto 

1.3. Langue de specialit~ 

1.3.1. Pedagogisch didaktisch onderzoek (MIle Gaultier) 

Tijdens een 10-tal werkbijeenkomsten met MIle MoTh .. Gaultier, hoofd 

van de seetie "Langue de specialite" van CREDIF, is gesproken over 

het eigen karakter van de technisch-wetensehappelijke taal, de 

"troncs communs" en de cursussen technisch-wetenschappelijk Frans 

op hat Institut de Petrole. Hoe kan men een dergelijke cursus pro

grammeren uitgaande van een inventarisatie van professionels situ

aties en welke progressie dient hij te bevatten? Welke controle

middelen kan men hierbij hanteren? 

Tot slot hebben we kunnen nagaan welke doelstellingen en welke cate

gorieen "leerlingen" er bij Philips en de Technische Hogeschool 

Eindhoven te ondersoheiden zijno 

In de taal bestaan verschillende registers o.a .. gesproken taal en 

gesohreven taal, die voor speoialistisch taalgebruik gelden, gespro

ken taal in een werkplaats of laboratorium en gesohreven taal in 

publikaties en rapporteno De eigen aard van deze taal is zowel van 

lexicale als van syntactische orda en versohilt voor ieder specia

lisme. Of een wetenschap nu zuiver descriptief is zoals de geologie 

of argumenterend en rationaliserend werkt~ bepaalt voor een goed 

deel de keuze van bepaalde syntactische middeleno Zoals tolk-vertalers 

en correctoren enigszins op de hoogte moe ten zijn met de inhoud, 

zo heeft men voor dit speciale talenonderwijs polyvalente docenten 

nodig, d.w.z. taaldocenten die een introductie hebben gehad in het 

vakgebied of vakspecialisten die enigszins op de hoogte zijn met de 

moderne ontwikkelingen van het vreemde talenonderwijso 

-3-



MIle M.Th. Gaultier acht de intensieve vorm het meest geschikt voor 

een introduetie van buitenlandse studenten in de taal van het vak, 

dat zij gaan bestuderen. De meesten beheersen reeds vrij behoorlijk 

de algemene omgangstaal. CREDIF beijvert zich ervoor beurzen van de 

Franse regering reeds op 1 augustus te laten ingaan zodat bursalen 

gedurende de eerste maand van hun verblijf in Frankrijk sen inten

sieve taaleursus kunnen volgen zander in beslag genomen te worden 

door hun eigenlijke studie. De cursus begint meestal halverwege de 

2me degree 

premier 

degre 

2me 

degre 

alg. omgangstaal 

A.O.T. 

Trone commun 

alg. weten

schappelijke 

taal 

A"WoTo 

langue de specialite 

technisch 

wetenschappelijke 

vaktaal 

In het begin is sprake van bijscholing in de algemene omgangstaal. Een 

goeds norm voor deze "prestage linguistique lf is 4 weken. met 5 x 5 = 
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25 uur per week. Van de 5 uur per dag is 1 a 1i uur bestemd voor de al

gemene omgangstaal, 8 uur voor de algemene wetenschappelijke taal en 

de vaktaal. 

Op het ogenblik geeft MIle M.Th. Gaultier deze cursussen aan het Institut 

de Petrole nog als extensieve avondcursussen. De studenten zijn sterk 

gemotiveerd en oplettend, meer nog dan bij cursussen VIF (algemene om

gangstaal). Zij worden zowel getraind in begrips- als in uitdrukkings

vaardigheid aan de hand van commentaren bij films en dia'so Gesproken 

en geschreven taal worden hierbij nie t gescheiden. De s tudenten moeten 

zich immers ook oefenen in het schrijven over hun yak. Daarvoor maken 

zij samenvattingen en syntheses van teksten$ De onderwerpen zijn vooral 

genomen uit de "tronc communI! natuurwetenschappen of exacte wetenschappen. 

Het gaat erom een vocabulaire te vinden dat interessant is voor iedereen. 

Deze algemene tronc commun is weer te onderscheiden in: 

1. Wis- en natuurkunde 
2. Fysische chemie 

- rationaliserend~ 
~ van rationaliserende en 

descriptieve aard. 



3. wetensohappen van de aarde en het leven: 

fysische geografie 
geologie 
biologie 
medicijnen 

4. technolagie en industria. 

-al1e descriptief 

Op het Institut de Petrole is spraka van een vermanging van daze 
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tranos eommunso Geologen~ geofysici g olieboorders en medici nemen hier 

samen dee 1 aan een cursusQ Bij de keuze van voor iadereen belangrijke 

thema's gelden zowel taalkundige (moeilijkheidsgraad) ala vakspecialis

tisahe oriteria (wetenschappelijk gehalte)o Het maakt natuurlijk nog al 

een verschil of men te maken heaft met eerste jaars=studenten die het 

vak nog nauwelijks kennen of afgestudeerde ingenieurs of artsen. Boven

dien mag de technisehe wetenschappelijke inhoud zeker niet verouderd 

of achterhaald zijno 

MIle Delporte en Dro Lascar hebben de audio-visuale cursus VIF de la 

medeoine ontwikkeld, waarbij algemene omgangstaal in medische kontekst 

geplaatst wordt, uitgaande van klinisehe gevallen en diagnoses. Daze 

cursns is bedoeld voor afgestudeerde artsen en zou vakspecialistisch te 

moeilijk zijn voor eerste jaars-studenten medicijnen& 

Deze methode bewijst ook dat men algemene omgangstaal in professionale 

situaties kan introducereno Op dezelfde manier zou het ook mogelijk 

moeten zijn een 15-tal situaties in de werkplaats of het chemische 

laboratorium te verzamelen en te introduoeren en de 1er en 2me degre 

(algemene omgangstaal)" Bij Philips heeft men de telefonistentaal ge

inventariseerd in een aantal situatieso Ook voor secretaresses is ieta 

dergelijka denkbaaro 

Men dient echter steeds, uitgaande van het milieu waarvoor het onder

wijs bestemd is, de troncs communa te analyseren en de clientele en 

doelstellingen te definiereno 

Wat de progressie betreft wordt na een anelle herhaling van de alge-

mene omgangstaal aan de hand van VIF 1. en VIF 2. de trone commun met 

het daarbij behorende voeabulaire geintroduceerd, de zgno V.G.O.S., 

Voeabulaire Generale d'Orientation Scientifique die empirisch tot stand 

is gekomen 1). Hierbij wordt technische terminologie aan het basiavocabu-

1) De VGOe is veel algemener van aard dan het specialistlschf vocabulaire 

van de TWVT" 
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laire gekoppeldo De syntaxis v'an de wetenschappelijke taal is dezelfde 

als die vande algemene omgangstaal, maar veel beperktero In tegenstel

ling tot h~t open systeem van het lexicon heeft men hier te maken met 

een gesloten systeem. De verleden tijd is onbelangrijko Ook stilistisch 

gezien verschilt de wetenschappel:ijke taal nogal wat van de literaire. 

Literaire verfijning en belletrie is hier overbodig. Daarentegen zijn 

kwantitatieve intensiteits- en chrono.logische begrippen van groot be

lang alsmede uitdrukkingen voor "cause a effet" en "hypothese a condi

tion lt • Dewetenschappelijke denktrant is vaak meoilijk en erg genuan

ceerd. De keuze van wetenschappelijke teksten voor een cursus vaktaal 

wordt dan ook in hoge mate bepaald door de schrijftrant van de auteur. 

De woordenschat moet in evenwicht zijn met syntactische complexiteit. 

Beknoptheid en duidelijkheid zijn aerste vereisten voor een goede com

municatie in wetenschap en techniek. 

Tot nog toe ging het over de vraag wat onderwezen moet worden. De vraag 

is oak hoe men dit taalgebruik moet demonstreren. Daarvoor dient men te 

weten wat gesystematiseerd moet worden. JeL. Descamps gaat duidelijk te 

ver als hij structuuroefeningen en transformatie-oefeningen voorstelt 

in de wetenschappelijke taal 2). Drills zijn hier moeilijk toe te pas-

sen. 

Gentilhomme verklaart het mechanisme van de Russische wetenschappelijke 

taal zonder al te veel oefeningen. Hij poogt door inzicht leesvaardig

heid bij te brengen. Voor achrijfvaardigheid of de mondelinge vaardig

heden zou dit niet erg geschikt zijn. Veel hangt ook af van de aard van 

de taal. Het Ruaaisch heeft een heldere en erg logische grammatica¢ 

De voorbereiding van geachikte oefeningen op dit niveau zal altijd een 

mGeilijke zaak blijven. Er dreigt ook een kloof te ontstaan tussen de 

linguist, die dit speciale taalgebruik wil beschrijven en de meer rea

lis tisch ingestelde taaldocentt die resultaten van linguistisch onder

zoek zo snel mogelijk wil toepasseno 

In Frankrijk heeft men al lang ervaring met vaktaalonderwijs, hetgeen 

blijkt uit de enquite die CREDIF heaft gehouden 3). M. Josserand, hoog

leraar in de electronica aan de ENSEEHT de Toulouse is erg bekend 

2) JeL. Descampst A. Phal: la recherche au service de l'enseignement 

des langues de specialit~ in: le fran9ais dans le monde nro 61. 
decembre 1968 po 16. 

3) Enquete CHEDIF. Silr IVenseignement des langues de sphiaL. 8~ 
St"Cloud 1967. 



door zijn vaktaalcursussen. Ook de ASTEF (Association pour l'organiBation 

des stages en France) geeft speciale cursussen aan haar stagiaires 4,. 
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Men gaat uit ~an een specialisme uit een tronc commun, zonder zich al te 

veel om de algemeen wetenschappelijke taal te bekommeren. Andere institu

ten zijn vooral gericht op technisch Engels en Duits zoals de ENSET t Ecole 

Normale Superieure de ltEnseignement Technique te Cachan, waar Mme Cecile 

werkzaam is. 

Weike categariein leerlingen zijn er nu bij een bedrijf als Philips 

Eindhoven en een Technische Hogeschool te onderscheiden? We zijn daarbij 

in hootdzaak uitgegaan van het Frans als vreemde taal. 

1. Secretaressen. Philips leidt jaarlijks 150 secretaressen op die zowel 

Frans als Engels in hun studieprogramma hebbeno Zij hebben behoette aan 

schrijftaal (rapporten, brieven) en spreektaal (teletoon, bezoek buiten

landers). Bij Philips is sprake van een enquate onder degenen die van 

een secretaresse gebruik maken ten einde de inhoud van de taalcursussen 

te kunnen bepalen. 

Mr. Friedman van het Holborn College te Londen onderzoekt de Franse 

commerciile taal aan d_ hand van handelscorrespondentie. Zo zou men 

tot een tronc commun.van het "secretariat" kunnen komen. 

2. Het protessionele taalgebruik van de teletonistes is misschien nog ge

makkelijker te inventariseren. Er zijn een 20-tal typen telefoongesprek

ken te onderscheiden die in samenwerking met de In- en Verkoopatdeling 

van Philips op de band zijn genomen. Ook is handelscorrespondentie ver

zameld. Het interessante is dat ook teletoongesprekken tussen Franse 

native-speakers is opgenomen t aangezien Philips een aantal Franstalige 

telefonistes in dienst heeft. Al dit materiaal wacht op taalkundige ana

lyse om als basis voor taalcursussen te dienen, in de trant van VIF de 

la medecine. Men zou aldus ook tot een teletonistenlexicon kunnen komen. 

De didaktisohe aanpak van CREDIF is die van de "trono oommun"o 

De woordenlijsten "langue de specialite" van CREDIF worden voor onderwijs 

geschikt gemaakt, door ze aan een viertal vakspecialisten voor te leggen. 

Zij geven dan aan tot welke categorie een term behoort: 1. onmisbaar; 

2. van belang; 3. volstrekt overbodig (verouderd e.do). Daarbij moet men 

niet verge ten dat het buiten de taak van de taaldocent valt de specialis

tische terminologie bij te brengen. 

4) . 
Zle pago bezoek aan ASTEF. 
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3. Technici, H.TeS.lers en ingenieurs die een commerciele taak hebben. 

Artsen en chemici hebben de opdracht technische installaties te ver

kopen en moeten daarvoor verkoopgesprekken in de vreemde taal voeren. 

40 Zuiver commerciele mdedewerkerso 

5. Voor mensen die werkzaam zijn in de research sector is leesvaardig

heid van Franse technisch wetenschappelijke literatuur een probleem. 

Met name voor een octrooiafdeling geldt dit in sterke mate. Frans is 

(nog) de internationale octrooitaalo 

MIle M.Th. Gaultier stelt dat hier tweetalige publikaties een interes

sant leermiddel zouden kunnen zijno Deze bestaan weI voor Frans en 

Engels, maar zijn zeldzaam voor Frans en Nederlands. 

Spreekvaardigheid is voor onderzoekers van belang op internationale 

congressen en colloquia. 

Behoefte aan Frans bestaat tenslotte bij de computer-reparatiedienst 

en het internationaal transport (vrachtwagen-chauffeurs). 

Grosso modo zijn deze "Jeerpublieken" terug te brengen tot 3 catego-
. ... 

rl.een: 

1. professioneel taalgebruik 

2. voor studie 

3. voor onderzoek 

lager, midden-, en hoger kader, 

specialisten. 
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Bij de vorming van homogene groepen blijkt 25% geen kennis, 50% geringere 

kennis dan het middelbare schoolniveau en 25% middelbare schoolkennis 

te hebben, die aan"revisie toe is. Voor bijna aIle groepen wordt Voix 

et Images de France deel I gebruikto 

MIle M.Th. Gaultier heeft de ervaring dat onderzoekers geen behoefte 

hebben aan de traditionele les met leraar. Zij worden wel gemotiveerd 

in het leren van vreemde taal door wetenschappelijke films: Wetenschap

pelijke teksten kunnen vaak aIleen maar door collegaVs gecorrigeerd 

worden. Uitwisseling van "wetenschappelijke lektoren", aanbevolen door 

de Raad van Europa op het congres te StoCloud in november 1967 kan 

een grote bijdrage tot de oplossing leveren. De nieuwe didaktiek van dit 

vreemde talenonderwijs zal uit moeten gaan van de situaties waarin de 

taal gesproken of geschreven wordt. Het is denkbaar dat (in intensieve 

cursussen van 3 weken) ingenieurs telkens op zaterdag vragen stellen 

over kernproblemen en centrale thema's BAn een special.i~t ~,': d0 cpeciale 



vocabulaire die zij door de week geleerd hebben. 

In een discussie leren zij aldus hun gedachten formuleren over bov. laser

en computertoepassingen. Daze methode wordt door ASTEF gavolgd. Tijdans 

de bijeenkomsten met MIle Gaultier zijn helaas de te onderscheiden leer

publieken aan de THE niet volledig aan de orde gekomen. Het uitgangspunt 

was Frans en dat is nu eenmaal niet de belangrijkste vreemde taal aan een 

Technische Hogeschool. 

Hieronder voIgt een overzicht van de clientele, de niveaus en de doelstel

lingen die denkbaar zijn en zich reeds gemanifesteerd hebben in het geheel 

van behoeften aan Franse taalvaardigheid aan een Technische Hogeschool. 

T.a.vo de didaktische aanpak zijn dezelfde opmerkingen te maken als bij 

het Philips-publiek met dit verschil dat de zelfstudie op de THE een cen

trale plaats inneemt. 

Publiek Beginniveau Doelstellingen Taalniveaus 

1. vierde jaars a. middelbare ao-stagetaal luisteren a. AOT + AWT 
studenten schoolkennis -bedrijfs- + spreken 

(postkandi- b. met nieuwe taal 

daats) Atheneum B + b .. schrijven van sta- b .. TWVT 
Gymnasium B- gerapport 
examen geringe 
basiskennis 

-9-

c. of zelfs volle- e .. AOT + AWVT + 
dig beginner TWVT 

2 .. idem idem a. leesvaardigheid a" AWT + TWVT 
technisch weten-
schappelijke publi-
katies 

b. luistervaardigheid be AWT + TWVT 
congressen, collo-
quia, gastcolleges 

3 .. stafleden idem idem idem 
(vooral onder- hat schrijven van 
zoekers) resumes bij weten-

schappelijke publi-
katies .. 

4. buitenlandse idem voor toelating tot 
studenten de examens is een 

2de vreemde taal 
vereist; kan Frans 
zijno 

AOT : algemene omgangstaal AWT s algemene wetenschappelijke taal 

TWVT = techniseh wetenschappelijke vaktaal. 
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Tot slot nog enkele opmerkingen over controle- en testmogelijkhedan en 

hat gebruik van teksten in deze speciale taalcursuaaen. Mlle Gaultier 

teat bij hat begin de 4 vaardigheden: lezen, schrijven? luisteren en 

spreken. De moedertaal is vaak een controlemiddel. Na een mondeling on

derhoud wordt de test CGEM '62 afgenomen. Blijkt het niveau hoger dan 

VIF 1. en 2. te zijn dan wordt alsnog een geschreven en gesproken tekat 

van algemene aard voorgelegd. Men test daarmee de taalkundige competentie. 

Door een tekst met een niet-technische inhoud te kiezen, voorkomt men de 

verwarring tussen taalkundige en technische kennis. 

Deze test komt aardig overeen met de test Tallon die op de buitenlandse 

ambassades gebruikt wordt om de Franse taalvaardigheid van toekomstige 

stagiaires te meten. Meeatal tijdena de cursus neemt de tlindice de 

correction" 5) toe en de "indica d'expression" (spreeksnelheid) vermin

derto De testen worden door eigen psychologen van CREDIF (o.a. ~ 

Crouzet) ontworpen. 

In het begin zijn de teksten die gebruikt worden tamelijk kort en een

voudig, gaandeweg worden ze langer en ook moeilijker (van 3 regele tot 

3 pagina's). Men geeft 6 zinnen die moeten worden verklaard; vooral ala 

het begrip slechts langzaam tot stand komt mag mn de cursisten niet ont

moedigen. Zo is het mogelijk de moeilijkheden van het techniach Frans te 

inventariseren en de I1faux amis" op te sporen (b .. v. balance-bilan). 

Spreekvaardigheid kan men testen aan de hand van een commentaar bij een 

schema of plaatje van een eenvoudig apparaat 6). Meestal verschijnen 

lineaire zinnen die weinig opbouw vertonen en zonder meer na elkaar uit

gesproken worden. Vooral voor de beschrijving van een dynamisoh proces 

ontbreken de vereiste werkwoorden. Literaire teksten met technische 

woorden zijn ongeschikt.. Apparaten "in levende lijve tt zijn vaak moeilijker 

te beschrijven dan schematische afbeeldingen ervan. Dit kan veelal een 

serie zijn b.v. de elektriciteits-distributie. 

In verband met het doceren van de leerstof is het van belang de luister

capaciteit te meten. Welke technische, taalkundige en psychologische 

faktoren spa len een rol in deze Itmessage tl ? 

5) Itindice de correction" = het aantal korrekte zinnen 

het totaal geproduceerde zinnen t 

en varieert van 0 tot 1. 

6) bov. La radio, mais c'est tres simple. Eo Aisbergo 
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Mo Alford probeert door zijn Scientific Language Projekt aan de Universi

teit van Essex hier ook een antwoord op te vinden. 

Voor de schrijfvaardigheid wordt niet meer dan i pagina gevraagdo Vaak 

is de kennis van VIF 1. en 2. niet door te trekken naar de technische 

taal, omdat de cursisten de praktijk missen. Bij het testen van het re

sultaat van de cursus moet men zoveel mogelijk uitgaan van de doelstelling 

van de curSUSe De juiste schrijfwijze kan men door dictees controleren. 

De leerpsychologie leert dat taalverwerving met sprongen plaats vindt. 

Interessant is daarom dat IBM-Frankrijk ~oor medewerkers 7 dagen lang, 

8 uur per dag een aursus Engels organiseert; na 2 maanden voIgt nog eens 

zeIn intensieve periode, dit gedurende 2 jaar waarna een 14 daags ver

blijf in Engeland voIgt 7)0 Ook CREDIF hecht aan intensief onderwijse 

Een intensieve zaterdag zou het effekt van 2 uur verspreid over een 

week vertienvoudigen. 

Tijdens een van de bijeenkomsten is de exploitatie van een tekst gede

monstreerd aan de hand van een geologisch onderwerp nporosite et parmea

bilite" 8). Deze tekst bevatte heel wat karakteristieken van de algemeen 

wetenschappelijke taal, o.a. de kwantitatieven: d'autant plus que, 

proportionnelle a, plus ou moins, en moyenne. Werkwoorden als dependre 

de, atteindre jusqu'a, gebruik van het participe present. Woordvorming 

kan gedemenstreerd worden aan de hand van stockage, pourcentage, drainage; 

(im)permeable - permeabilite. Teksten van dit gehalte bIijken uitstekend 

geschikt te zijn. 

Men heeft het vermoeden dat de aanpak van MIle Gaultier om allereerst 

geschikte teksten te selecteren voor een cursus langue de specialite 

strijdig is met de Manier waarop VIF tot stand is gekomen: eerst frekwentiE 

onderzoek en daarna met behulp van de gevonden woorden teksten samen

stellan. Het compromis dat dan gezocht moet worden tussen heel verschil

lende criteria als: frekwentie, nuttigheid en eenvoud (vanwege de gegeven 

spreek-situaties) is vaak moeilijk te verwezenlijken. Waarom is een les 

over het huis zo geschikt om de bezittelijke voornaamwoorden in te 

oefenen? De qua situatie, lengte en moeilijkheidsgraad goed gekozen 

teksten bevatten in hun originele vorm al voldoende nuttige en gangbare 

7) gebruikt wordt audio-visuele cursus Engels, Zagreb=Sto 

8) zie bijlage. 



taal o 

Mlle Gaultier schijnt deze weg eerder te verkiezen dan op grond van de 

frekwentie-onderzoeken in de technisch-wetenschappelijke taal zelf 

teksten samen te stellen. 

In navolging van Chomsky gaat D. Reibel 9) zelfs zover te stellen dat 

frekwentie geen linguistische parameter is, maar dat de zekere statis

tische eigenschappen die taal bezit eerder contextueel dan grammaticaal 

of linguistisch van aard zijno Wanneer de spreker zinnen formuleert, 
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die semantisch overeenkomen met wat hij wil zeggen, is het te betwijfelen 

of hij gebruik maakt van frekwentie of "disponibilit~I'. Zulke eigen

schappen van een tekst zijn gevolgen geen oorzaken. 

9) D. Reibel : Language learning analysis in: IRAL VII/4 - 19690 



-13-

Linguistische analyse 

(Phalo ~quipe de g~ologie)o 

Tijdans de twee bijeenkomsten met Andre Phal, bekend door zijn lexi

cologische arbeid om een Vocabulaire general d'Orientation Scientifique 

tot stand te brengen zijn ook vaak didaktische zaken aan de orde geko

mene Bijwoning als toehoorder van een vergadering van de equipe geologie 

met o.a. Do Coste, JeL. Descamps en Mlle MoTh. Gaultier heeft ons in 

staat gesteld kennis te maken met de werkwijze van CREDIF om tot beschrij

vingscategorieen van de wetenschappelijke taal te komen~ 

is bij zijn VGOS zonder konteksten te werk gegaan. Do Coste 

bij zijn vocabulaire politique wel van konteksten uit. 

Er schijnen reeds een 10-tal categorieen in de orde van "cause a effet" 

en "hypothese-condition" denkbaar te zijn .. De vraag is of ook bij fou= 

tenanalyse in schriftelijk technisch taalgebruik door buitenlanders daze 

categorieen te hanteren zijn. 

Analyse van konteksten van fout toegepaste konstrukties "il faut!! deed 

echter de vraag rijzen of daze fouten niet eerder hat gevolg waren van 

een gebrekkige kennis van de algemene omgangstaal 10) dan van de tech

nisch wetenschappelijke vaktaal.. Voor de algemene omgangstaal zijn reeds 

elders voorbeelden van klassifikatie te vinden o.a. de grille des fautes 

van BELC. 

De equipe van CREDIF word t taalkundig gecoached door Prof. B .. PS'.ttier t 

die sen geheel eigen richting in de taalkunde volgt.. Hij organiseert 

seminaires in de kwantitatieve linguistiek waar wiskundigen en linguisten 

elkaar ontmoeten. IBM, die tot nog toe alleen rekenmachines produceerde, 

wil graag een machine voor taalkundige analyse ontwikkelen. Het systeem 

voor documentatie-analyse de Syntol van M .. Coyaud biedt hiervoor gunstige 

perspektieven. Moeilijkheden blijven schuilen in konteksten en re-

dundantie. 

10) De bron was een stagerapport in het Frans geschreven door een 

Nederlandse technische student. 
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A. Phal toont grote interesse voor een eventueel gezamenlijk projekt 

van de Nederlandse hogescholen om te komen tot een inventarisatie van 

congrestaal. 

Hij blijkt echter ook belang te stellen in een mogelijke taalcursus 

die op de VGOS zou kunnen worden gebaseerd 11). De VGOS is immers de 

over gang van algemene omgangstaal naar technische wetenschappelijke 

vaktaal. 

Bij een van de bijeenkomsten met ~ was ook Mme I.Burdea aanwezig 
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die technisch Frans doceert aan de opleiding voor bouwkundig ingenie1.l.l' 

te Boekarest (Roemenie). Zij geeft aan studenten met middelbare school

kennis twee uur per week les, met behulp van technische teksten en 

visuele middelen en heeft o.a. meegewerkt aan een bouwtechnisch woorden

boek Frans-Roemeens. 

A. Phal waarschuwt tegen een te beperkt en te gespecialiseerd corpus. 

De studenten en ingenieurs van dit niveau vragen vooral de algemene om

gangstaal. Toch plait hij voor integratie van vak en taal, zoals dat 

bekend is uit Rusland en Engeland 12). Zeker voor de moedertaal moet 

dit mogelijk zijn. Ook in de geschiedenis- en wiskundeles wordt aan 

taalbeheersing gedaan 13). Wat de vreemde taal betreft~ 4 uur op 
.., 
een 

dag levert meer op dan verspreid over een hele week& B-1 . ... J Philips kent 

men trouwens ook daze semi-intensieve opzet (1 avond per week 4 uur 

achter elkaar). 

Het projekt geologie-taal loopt tot juni 1970. Naast de vaste research 

medewerkers zijn er ook part-time krachten. Op de werkvergadering die 

wij hebben bijgewoond waren o.a. aanwezig: D. Coste, chef onderzoek bij 

CHEDIF en auteur van een vocabu1aire politique, J.L .. DescaIDps, Mme Olivier, 

11) Zoals VIF gebaseerd is op 1e franr;:ais fondamental. 

12) Zie A. Phal - "Pour l'enseignement integre du franrraistl in 

"Ie franr;:ais d'aujourd'hui u orgaan van de Association des professeurs 

de franr;:ais en France -- juli 1969 nr. 6. 
!m. Prof. Coveney - "Integrating Engineering and French Studies" in: 

The Chartered Mechanical Engineer nr. 15, juli '67 po j3?:,~357 .. 
,:17-

!-») JoG. Brands N.E .. Leufkens Taalgebruik in het 

Socio-data, jrg. VI, nr. 4 mei '68. 
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Mlle MoTh. Gaultier. Het corpus dat bestaat uit handboeken geologie 

voor het eerste studiejaar, omvat 40.000 woorden, daaruit is ten slotte 

op grond van de criteria: frekwentie en distributie een lijst van 1800 

woorden te voorschijn gekomeno Getracht wordt geschikte beschrijvings

categorieen te 'linden aan de hand van de konteksten. Vooral mots-outils 

als·tlcaracteriser, cas, condition, il s'agit de, aspect, element" 

hebben een hoge frekwentie. Men heeft nu de konteksten georganiseerd 

van een typisch geologisch begrip: tlcalcaire", zelfstandige naamwoorden 

als "echantillon" en I'depot" 1 werkwoorden als "il faut U en "devoir Jt " 

Op deze vergadering werden 'tcaracteriser, cas" en Ttcondition" behandeld .. 

Het criterium van transformatie is niet toereikend. "Caracteriser , 

oaracteristique" heeft weinig te maken met tlcaractere"o Ook woord

families geven geen uitkomsto Transformatie-oefeningen werken niet in 

wetenschappelijke taal. Wetenschappelijke aktiviteit is alleen ap prak

tische categorieen terug te voeren zoals% 

attitude tld'observation": aspect, element, caractire. 

attitude "de reflexion". 

Men zecht graag omschrijvingen en synonymen, de z.go formes concurrenteso 

"Caracteriser" geeft b. v. "definir". In di t stadium van het onderzoek 

gaat hat erom de diverse stappen op hun rentabiliteit te testen en diver

se mogelijkheden af te tasten. De equipe wordt daarbij gernspireerd 

door Prof. B. Pottier. Zoals reeds opgemerkt biedt de Syntol zowel 5yn

tactisch als semantisch mogelijkheden bij het classificereno 

Volgens Mlle Gaultier moaten de voorbeelden zo realistisch mogelijk ge

kozen worden: "condition ll : singulier/pluriel/dans une locution: 

"a condition que U
" De waarde van tfdans le cas den is "cause a effetft" 

ftAbsence lt is cathegorie minimale de quantite, niveau 0, l!presence" is 

niveau 1 .. bliets staat echter nag vast .. 

Zowel de taal, als de wetenschap zijn uitgangspunteno net ide ale zou 

zijn het meohanisme van de wetenschappelijke reflexie terug te vinden 

in de beschrijvingo De resultaten van de taalkundige analyse zouden zo 

toegepast kunnen worden ep de pedagogisch-didaktische aanpak van het 

vreemde taalprebleem voor beoefenaren van de exacte wetenschappen. Het 

onderzoek van de equipe geologie moet leiden tot de definitie van be

schrijvingsregels waardoor mechanische contextanalyse over grote corpora 

wetenschappelijke taal mogelijk wordt. De problemen liggen voorlopig 

vooral in hat semantisehe vlak .. 
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Rol van een teohnische film of filmstrip in een cursus 

"lan~ue de specialit~n (MIle MoTh. Gaultier)" 

In punt 103.1. z~Jn de teksten als traditioneel en nuttig middel reeds 

aan de orde gekomen. MIle MoTh. Gaultier is vrij uitvoerig op het fe

nomeen technische film ingegaan, compleet met vertoning van enkele 

goede voorbeelden en demonstratie van een klas "langue de specialite tt 

waar filmstrips gebruikt werden. Over de bruikbaarheid van apparaten 

die de studenten kennen uit hun opleiding is reeds gesproken, maar ik 

zal daar in punt 2.7 op terugkomen, omdat ik ook buiten CREDIF de ge

legenheid heb gehad daarover met technici van gedaohten te wisselen. 

Allereerst zijn ons filmstrips vertoond van de audio-visuele cursus 

VIF de la medecine waarmee op het ogenblik geexperimenteerd wordt aan 

medische faculteiten in Buenos Aires en Ankara. Algemene omgangstaal 
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is in deze cursus in een medische kontekst geplaatsto Deze cursus is 

bestemd voor afgestudeerde artsen die zich willen specialiseren in 

Franse ziekenhuizen of praktijkervaring willen opdoen. In tegenstelling 

tot de normale VIF-cursus is deze in zwart-wit uitgevoerd en omvat 25 

lessen. De auteurs, een arts en een taaldocente, zijn uitgegaan van een 

aantal standaard-situaties waarin een arts in een ziekenhuis komt te 

verkeren. Er zijn o.a. dialogen tussen arts en patient, arts en ver

pleegster, verpleegster en patient en arts en onderlingo Vanaf de aerste 

les zijn algemeen medische termen als "squelette, traumatisme~ diagnos

tic" in de dialogen verwerkt .. 

VIF de la medecine kan ook in combinatie met de normale VIF-cursus 

gebruikt worden. De ervaring leert dat professionele situaties erg 

motiveren. 

Ook werden een aantal technische films vertoond die geschikt zijn ge

bleken voor talenonderwijs zoals: 

- Fabrication de Italuminium par le procede Heroult (4 min.) 

- Chimie des hydrocarbures (Chemistry of oil - B.P. - 13 min). 

Beide zijn 16 mm kleurenfilmso 

De eerste film was weliswaar zonder muziek, maar het begeleidend com

mentaar was te snel. Een uitvoering in filmstrips zou hier te prefereren 

zijn geweest omdat men gemakkelijker schema's kan presenteren die door 



de studenten zo lang men wil becommentarieerd kunnen worden. 

Men mist dan natuurlijk wel het gesproken model. De tweede was lang

zamer en geschikter voor taalkundige exploitatie. 

Een derde film die goed kan worden gebruikt is "La terre qui change" 

(Shell). 
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CREDIF heeft aldus een aantal documenten gerecenseerd in de akten van 

het Colloque de St.Cloud van de Raad van Europa die binnenkort verschij

nen (Uitg. AIDELA). 

Het gebruik van technische films stelt voorwaarden aan de apparatuur. 

Deze moet een grote souplesse vertonen, er moet gemakkelijk bij een 

plaatje gestopt kunnen worden of teruggedraaido De super-8-film afmeting 

in kassette zou daarvoor ideaal zijno Helaas is deze nog veelal zander 

geluido Oak de Z.ge cine loop films zijn zeer interessante 

Technische films zijn heel eenvoudig aan te passen aan de eisen van 

vreemde talenonderwijs mits de taaldocent in een vroeg stadium bij 

het vervaardigen ervan betrokken wordt. Zeer korte segmenten in de 

film zijn met name een eerste voorwaarde. Grote producenten van tech

nische films zoals Shell of Philips zouden hiermee rekening kunnen 

nouden. Ook aan onze eigen TH kunnen dergelijke "polyvalente" films 

ontwikkeld worden, vooral gezien de plannen van de Groep Audio-visuele 

media en Onderwijskundeo Het spreekt vanzelf dat de Groep Talen daar

voor vroegtijdig ingeschakeld moet worden. 

De discussie bracht ons nog even terug bij VIF de la medecine. Het 

probleem van de relatie algemene omgangstaal en professioneel taal

gebruik deed zioh gelden. Moet men voorbeelden als "prendre l'asoenseur" 

en "prendre Ie pauls" op een lijn plaatsen? Volgens de"analyse linguis

tique". wel , Mlle MoTh .. GaUltier meent om didaktische redenen van nieto 

Voor de programmering van de cursus hebben geen authentieke opnames van 

gesprekken in ziekenhuizen gediend; een van de auteurs kon, als arts, 

gebruik maken van zijn dagelijkse praktijksituaties. 

Roe gaat men nu te werk met een technische film? 

Vakspecialist en taaldoc .. eilt beoordelen gezamenlijk de film .. Is het 

film-commentaar geen slechte vertaling van bov. een Engelse tekst? 

Het vocabularium mag niet te specialistisch zijn. Is de technische 
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inhoud niet to eenvoudig of te verouderd, b.v. de wet van Ohm voor 

vijfde-jaars E1ektro~technici? Ook de compositie van de tekst moet 

in acht worden genomenl is het kommentaar niet te sne1, te opper-

v1akkig, of te uitgebreid? de film in k1eur of zwart-wit? 

Oude films zijn vaak bruikbaar, ook ter ori§ntatie van de taa1do

cent ze1f .. 

Voldoet de film bij vakspecialist en taa1docent, dan wordt het 

commentaar apart op de band opgenomen om de exp10itatie straka te 

vergemakkelijkeno Muziek zou het commentaar onverstaanbaar kunnen 

maken 9 terwijl ook de dictie van de kommentator duide1ijk moet zijn. 

Vervolgens moet de tekst van de band op schrift worden gesteld waar

bij de taaldocent een aparte goede werkindeling moet aanbrengen, 

3 a 4 grote segmenten~ Het is de tekst in meerdere lessen 

in to deleno De alinea-indeling hoeft niet te corresponderen met de 

spreekpauzes in de film. Een les zou nu het vo1gende verloop kunnen 

hebben: 

1. - de preaentatie van de gahele film mag niet 

10 minuten., 

20 - globale controle van het begripo 

duren dan 

3., - exploitatie. Daarvoor neemt men slechts de interessante seg

menten, en de goede voorbeelden; de totale "filmbespreking" 

mag zeker geen uur overschrijdeno Het is bater de tekst niet 

tegelijkertijd te presenteren. 

ao Aan de hand van sti1staande bee1den kan men de voornaamste 

zinnen laten reconstrueren. Men kan er oefeningen bij maken 

en deze in het ta1enpracticum laten automatiseren~ De pro

grammering van dit soort oefeningen is zaer moeilijk werke 

00 vervolgens geven de studenten kommentaar bij dat gedeelte 

van de film waarop men voora1 gewerkt haeft tijdens een 

stomme projektie van niet langer dan 2 minG per student .. 

Hiervoor is uiteraard zeer f1exibele filmapparatuur nodig. 

4. - Presentatie van de band met tekst~ die men later weer inneemt. 

Men kan de tekst desgewenst enigszins wijzigen. De studenten 

kunnen beter geen aantekeningen maken om foute schrijfwijzes 

te voorkomen .. 

50 - dan probeert men het vocabu1arium thuis te brengen, en met 

andere woorden in verband te brengenQ Men wijst daaroij op de 

juiste schrijfwijze en geeft een synthase van een bepaald 

lexikaal gebruik rand 'In interessant onderwerp nit de teksta 
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60 - de ~chrijfvaardigheid kan men toetsen door vragen bij de tekst 

te laten beantwoorden, waardoor slecht begrepen passages ver

duidelijkt worden. 

De inhoud zou dan door een ingenieur gecontroleerd moeten worden en 

de vorm door de taaldocento 
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Werken met een film dient zo veel mogelijk gesystematiseerd te worden. 

Foutenanalyse is aldus zaer wel mogelijk en verhoogt het rendement van 

een volgend gebruik van de filmo Ook leren de studenten beter lezingen 

in een vreemde taal verstaano 

Demonstratie van een les "langue de specialite lt 

Mlle MoTho Gaultier geeft twee avonden in de week (1i uur per avond) 

een cursus "langue de specialit~!I aan drie buitenlandse studenten w .. o. 

twee van de Ecole Superieure d'Electricite; een vierjarige opleiding 

van het hoogste niveau voor elektro-technische ingenieurs. Het meren

deel van de leerlingen bereidt zich gedurende 2 jaar voor op het 

Concours t waarop slechts 10% wordt toegelateno Dit CODcours komt over

een met ons kandidaatsexamenoElektrotechnieko Daze buitanlandse stu

denten zijn weI nog zwak in het Frans. 

Dit was een van de eerste lessen, waarbij de telwoorden nog eens 

behandeldworden; de studenten schreven de gehoorde telwoorden op hat 

bord in cijferso Ze werden getraind in het vlot gebruiken van 80 -

90 - 70, 71 - 81 - 61 etc. 

Aan de hand van korte mondelinge zinnetjas zoals: 

10 ItL'energie est un facteur essentiel pour le developpement d'une 

economie moderne"" 

2" La temperature est baissee de 7 degres ll 
.. 

3. "Un rayon de soleil met un peu plus de 7 minutes pour arriver a 
la terre". 

werden dom.v. korte dialoogjes (vraag-antwoorden) strukturen bijge

bracht als de indirekte rede: uPensez-vous queooooooooo •• oooo", 

"Les rayons X, a quoi ~a sert? "Il s'agit de .......... oo .. .,.,,, ....... !!,, 

0 .. /20 



Kwantitatieve bijwoorden als: Mettre beaucoup de temps 

Mettre plus de temps 

plus que/plus de 

"Combien mesure Ie rayon de la~, de la terre?" Dit soort vragen 

motiveren erg. Een volgend keer zouden breuken behandeld worden. 

Tot slot wordt een filmstrip vertoond: "Fission de l'atome", beho

rende tot de grondbeginselen van een vrij grote tronc commun; hier 

t.b.v. de elektriciteitsleer. Spreekvaardigheid wordt beoefend aan de 

hand van de zin: "Un atome comporte un noyau aut~ur desquels gravitent 

les electrons". Hierbij komt een nogal descriptief vocabularium aan 

de orde zoals "consituter, disposer, situer". 

Het laatste gedeelte van de filmstrip is gewijd aan het magnetisme: 

werkwoorden als "attirer, pivoter"; substantieven als "attraction, 

boussole, aiguille, aimant, pivot". 

" ./21 
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Documentatiecentrum CREiDIF 

Gedurende de tweede helft van de stage zijn we in de gelegenheid ge

weest documenten te bestuderen die betrekking hadden op het onder

werp van de stage in de CREDIF bibliotheek. Mme Hamont is als docu

mentaliste speciaal belast met het fenomeen "langue de specialite". 

Tot onze beschikking stonden: 

1. de manuscripten van de akten van het congres van de Raad van 

Europa in november 1967 te Sto Cloud. Deze zullen binnenkort 

worden gepubliceerd. 

2. een aantal ook voor talenonderwijs interessante technische hand

boeken .. 

3. een bibliografie met 800 titels van technische films, filmstrips, 

banden en publikaties over vaktaalonderwijs. Deze zal worden toe

gevoegd aan bovengenoemde akten. 

Met MIle Romieu, hoofd van het documentatiecentrum is overeengekomen 

dat aanwinstenlijsten zullen worden uitgewisseld tussen de bibliotheek 

van de Ecole Normale Superieure de St. Cloud, seetie CREDIF en die 

van de Teehnische Hogesehool Eindhoven. Dit is van groot belang voor 

de vorming van een eigen kollektie algemene en toegepaste linguistiek, 

vreemde taal- en moedertaalonderwijs in de W en MW-bibliotheeko 

Slotwoord 

In een slotbijeenkomst met de direkteur van CREDIF: Mo Dabene zijn 

de resultaten van de stage voor ieder van de be ide deelnemers be

sproken. Foutenanalyse in technisch wetenschappelijk Frans, mogelijk 

onderwerp voor een dissertatie, is niet zozeer uitgediept met de 

CREDIF-medewerkers. Het was jammer dat het niet mogelijk bleek een 

onderhoud te arrangeren met Mme Rojas, auteur van de grille des fautes 

van BELC. Het idee om ons een audio-visuele proefles te laten geven 
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kan niet als erg geslaagd worden beschouwd, temeer daar ik reeds 

tijdens een studieverblijf van een jaar aan het Centre de 1inguia

tique appliquee te Besanyon uitvoerig de gelegenheid heb gehad 

audio-visuele lessen bij te wonen. AIle lof komt aan MIle Gaultier 

toe die ona op onnavolgbare wijze in de materie van de "langue de 

specialite" heeft ingewijd en ona met andere onderzoekers van CREDIF 

en andere instituten in kontakt bracht. 
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M. Dabene aprak de hoop uit dat M. Phal met de Groep Talen van de THE 

in kontakt zou blijven met name op het punt van de foutenanalyae en 

het projekt congreataal van de gezamenlijke Technische Hogeacholen. 

De samenwerking tuasen Philips-Talenonderwijs en CREDtF zal reaul

teren in uitwiaaeling van docenten en technici. VIF 2 • zal slechta 

in een zeer kleine kring worden beproefd vanaf 1971. Verwacht wordt 

dat in de toekomat een seminarium in Eindhoven zal worden gehouden 

met een 15-tal mensen die op werkniveau met het probleem nlangua de 

specialite lf bezig zijn. 



2. 

2..1. 

Verslag bezoeken andere instituten 

Institut Pedagogique National (Parijs) 

Het Centre de documentation pour l'Enseignement 

Programme (CDEP). 

Het Institut Pedagogique National te Parijs beschikt ook 

over veel taalkursussen bestemd v~~r een teaching-machine. 

Het was van belang om er een aantal te bestuderen w.o. 

Basic Russian Reading, i.v.m. de evaluatie van deze kursus 

leesvaardigheid Russisch op afdeling T van de THE. Voortaan 

zal de bibliografie van dit instituut ons regelmatig worden 

toegezonden, waarin ook talloze geprogrammeerde cursussen 

voor technische vakken zijn opgenomen. 

Het departement de Langues vivantes van het loP.N. produceert 

heel veel materiaal om de docenten in de moderne talen w.o. 

ook Spaans, Italiaans en Russisch te begeleiden. Er worden 

bijscholingskursussen georganiseerd op het gebied van het ge

bruik van audio-visuele middelen: filmstrips, bandrecorders en 

talenpraktikao Deze afdeling geeft een eigen tijdschrift uit 

"Bulletin d'echange et de liaison" en allerlei brochures over 

bovengenoemde onderwerpen. Ben bijzondere nuttige uitgave is 

de tlAnnuaire des laboratoires de langues", die helaas niet al 
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te recent meer is (oktober 1967), en waarin alle talenpraktika 

van Frankrijk staan beschreven met de methodes die zij gabruikan. 

Daarnaast bezit het I.P.N. een zaer grote kollektie platen

kursussen vreemde talen m.n. Engels, Duits, Spaans, Italiaans, 

Russisch en Portugees, die in een bibliotheek uitvoerig gere

censeerd zijno Ook deze kon geraadpleegd worden tob.v o de 

talenstudio van de THE. 

I~ I 



2.20 Bureau d'Etude et de Liaison pour l'enseignement de 

la langue et civilisation franyaisBs (BELC) te Parijs 

Deze instelling beschikt over een grote kollektie leermiddelen 

en kursusmateriaal Frans uit aIle landen van de wereld en een 

uitgebreide wetenschappelijke dokumentatie over toegepaste 

linguistiek en vreemde talenonderwijso 

Interessante publikaties over zelfstudie en talenonderwijs aan 

volwassenen werden gekonsulteerd op het gebied van de fouten

analyse, BELC heaft verder een dokumentografie samengesteld over 

onderwijsmiddelen voor de Franse technische wetenschappelijke 

vaktaal. BELC bezit sen der beste bibliotheken ~ de leraar 

Frans in het buitenland. 

Helaas was het niet mogelijk een gesprek te arrangeren met 

Mme Rojas, die de srille des fautes heert samengesteld. 

2.3. Espa~ol Fundamental. 

In verband met de evaluatie van een intensieve audio-visuele 

kursus Spaans voor gebruik op de THE in een kombinatie van 

zelfstudie en kursus onder leiding was reeds korrespondentie 

gevoerd met de auteur van de kursus Antonio J o Rojo Sastre. 

In een persoonlijk gesprek te Parijs heait hij mij nog enkele 

interessante aanvullingen kunnen geven. De rase van de pe

dagogische exploitatie kan uitstekend door studenten zelf zonder 

docent plaats vindeno Bij vier studenten zou dit aldus kUnnen 

plaatsvinden: 

In plaats van een student kan men ook meerdere studenten nemen. 

Men moet dan hopen dat de juiste exploitatie-techniek aangeleerd 

wordt. 
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Hoewel Rojo de drills van Audio-Spanish (MLA) afkeurt~ denkt ook 

hij erover om volgend jaar struktuuroefeningen bij Vida y 

Dialogos de Espafta te publicereno Deze zijn uitst€lkend voor 

zelfstudie te gebruikeno 

Een aantal negatieve ervaringen met de kursus in Eindhoven voor 

een Nederlands publiek, bracht de wenselijkheid van contrastieve 

boVo fonologische studies tussen Nederlands en Spaans naar VOren. 

Vida y Dialogos is best€lmd voor €len heterogeen publi.ek en kan 

onmogelijk aangepast worden aan de wens an van aIle taalgroepeno 

T.aovo het punt dat er in Nederland zo weinig leraren Spaans 

zijn die audio-visueel onderwijs kunnen geven~ deelde Rojo made, 

dat tot nog toe slechts twae Nederlanders aan zijn speciale kur

sus AoVe-methodologie voer leraren Spaans te Salamanca deel 

hebben genomeno Hij hoopt dat spoedig een dergelijke kursus in 

Nederland wordt georganiseerd en dat ook de THE-docent voor 

Spaans er aan zal deelnemen. 

Speciaal om de begeleiding van leraren Spaans te bevorderen is 

onlangs de "Fundaci6n Internacional de la lengua espaftola lf 

opgericht te Madrid. 

Tot slot een enkel woord over de toepassing van VDE door Rojo 
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zelf. De kursus is gebaseerd op frekwentielijsten tlEpaiiol fundamen

tal"o Wetenschappelijke details zijn mij onbekend. De kursus wordt 

gegeven in hat College d'Espagne van de Cite Universitaire 

Internationale te Parijso Gedurende de kursus 68/69 waren er 389 
deelnemers ui t 38 landen. De student kan ki.ezen u1 t 3 programma IS; 

4i uur per week in 3 bijeenkomsten; 6 uur per week in 3 bijeen

komsten; 2 uur per dag in 5 dagen9 totaal 10 uur per weeko Er is 

een talenprakt1kum met 18 kabineso Op het ogenblik wordt Vida y 

Dialogos de Espatta~ segundo grado voorbereid 9 die als audio

visuele methode totaal verschilt van VIF 2. 

Raja vindt hat verheugend dat de belangstelling voor Spaans 

als tweede wereldtaal groeiende is in Nederland, hetgeen blijkt 

uit de televisiekursus Vamos a Ver van Drsa JaP. Slagter die 

door TELEAC wordt uitgezondeno 



2,,4,. Association pour l'organisation des stages en 

France (ASTEF) .. 

Deze instantie ontvangt jaarlijks ± 3000, veelal reeds lang 

afgestudeerde artsen, ingenieurs, economen en landbouwkundigen 

vooral uit ontwikkelingslanden die zich in Frankrijk voor korte 

tijd komen specialiseren (± 1 jaar) .. In diverse audio-visuele 

centra in Frankrijk geeft ASTEF in de zomermaanden vaktaal

kursussen in de desbetreffende discipline om de buitenlandse 

stagiaires taalkundig zo goed mogelijk op de stage voor te 

bereiden en het rendement hiervan te verhogen. De ASTEF-kur-
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suss en gaan uit van een veel specialistischer taalgebruik dan die 

van CREDIF .. Ook hier worden talenpraktikum en technische 

film gebruikt" De leeftijd van de kursisten varieert van 25 
tot 55 jaar en een groep omvat nooit maer dan 15 personeno 

Het "dossier pedagogique" is steeds in beweging en men probeert 

te komen tot een tronc commun van aIle specialismen die voor het 

ASTEF-publiek van belang zijn, waarin vooral de functionele 

werkwoorden en verbindingswoorden van de VGOS een belangrijke 

plaats innemeno Dit kursusmateriaal is niet zozeer geschikt 

voor grote verspreidingo 

Tijdens mijn bezoek toont het hoofd van de taalonderwijsafde

ling van ASTEF, MIle Vidot, zich erg gernteresseerd in samen

werking .. THE-studenten die een stage in een Frans bedrijf 

willen maken 7 zouden allereerst de kursus stagetaa.l Frans aan 

de Technische Hogeschool kunnen volgen~ die deels extensief, deels 

intensief van opzet is. Daarom zouden zij tijdens de eerate 

veertien dagen van hun maandelijkse stage een kUrsus vaktaal 

kUnnen volgen bij ASTEF, in aansluiting op de algemene weten

schappelijke taal die in Eindhoven vooral behandeld is. De 

Nederlandse studenten zouden zich bij bestaande groepen kunnen 

aanaluiten en bij voldoende deelname zou zelia een aparte groep 

gevormd kunnen wordeno De materiele voorzieningen van ASTEF zijn 
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zeer interessant, o.a. een eigen hospitium in Cachan met talen

praktikum. Hopelijk wordt van dit aanbod in de naaste toekomst 

gebruik gemaakt. 

2.5. Bezoek aan enkele talenafdelingen van technische 

opleidingen. 

Steeds heb ik me trachten te orienteren op de volgende punten: 

1. rooster/aantal uren 

2. facultatief/verplicht 

3. hoeveel taaldocenten? 

welke talen? 

4. onderzoek 

5. gebruik talenpraktikum 

technische films, dia's etc. 

6. algemene omgangstaal/technisch wetenschappelijke vaktaal. 

Ecole Superieure d'Electricite (Supelec)o 

(Malakoff). 

Deze Hogeschool die opleidt tot elektrotechnisch ingenieur, 

heeft 800 studenten. Men beschikt over 2 talenpraktika met 

console en 24 kabines elk. Eeh taal is gedurende de gehele 

opleiding verplicht: Engels of Duits; Russisch, Spaans of Por

tugees kunnen facultatief genomen worden; de laatste twee talen 

aIleen met zelfstudie. Er zijn 8 docenten Engels en een assis

tent (native-speaker), 4 docenten Duits en een assistent (native

speaker, en 1 docent RussisCh. 

Bijna allen zijn part-time-medewerkerso 



Voor Engels, Duits, Spaans en Portugees gebruikt men de Dialoga

methode van Dunod, voor Russisch de audio-visuele kursus van 

Didier., Verder wordt een groot aantal leesteksten op de band 

gebruikt met vragen en oefeningen, ingesproken door native

speakers over onderwerpen van algemene en technische aard w.o. 

239 voor Engels, 65 voor Dui.ts en 3 voor Russisch, waarvan er 

sen aantal ter beschikking zijn gesteld van de THE. 

Per week volgt iedere student 1i uur dit onderwijs op maandag

en dinsdagmorgen. De talenpraktika, merk CEDAMEL, zijn per 

dag e~n uur opgengesteld voor zelfstudie., Boeken en banden kan men 

dan lenen in de bibliotheek. De studenten krijgen pas Russisch 

na bewezen te hebben het Engels en Duits voldoende te beheersen. 

Er worden geen technische films gebruikt of toegespitste vaktaal 

onderwezen. De groepen zijn niet te groot (+ 15) en zo homogeen 

mogelijk samengesteld (zwak/sterk). Een lesuur omvat ± i uur 

normale les, gevolgd door een kwartier praktikum. De lessen 

worden in een 6-tal lokalen gegeven die ook voor andere onderwijs

doeleinden gebruikt worden. 

Een honderdtal afgestudeerde ingenieurs verdeeld over 6 groepen 

Engels en 2 Duits voIgt gedurende een ochtend in de week van 

8 uur tot 9.30 uur door hun bedrijven betaalde speciale kursussen 

(65 uur per jaar). Velen zijn reeds om 7.15 uur aanwezig om tot 

8 uur individueel in het talenpraktikum te werken. 

Gastvrouwe bij het bezoek aan Supelec was Mme Lemaitre, hoofd 

van de talenafdeling, Angliste. 

!cole Nationale Superieure des Telecommunications 

(Telecom) Paris XIIIe~ 

Daze hogeschool die 28% van haar ingenieurs aflevert aan het 

Franse Ministerie van de P.T.T. omvat meer dan 400 studenten. 

Er zijn 3 Franse docenten Engels (agreges), 1 part-time docent 

Russisch en 2 buitenlandse Itassistenten". Mo Rodney, een Schots 
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ingenieur, en een Duitse taaldocent, beiden full-time. Deze verde

ling is in Frankrijk vrij algemeeno Mo Rodney heeft in feite de 

leiding van het vreemde talenonderwijs en verricht daarnaast on

derzoek als telecommunicatie-deskundige op de transmissie van de 

menselijke stem via de telefoono Twee uur Engels per week is 

verplicht voor iedere student, daarnaast zijn Duits en Russisch 

keuzevakkeno De sektie beschikt over twee OPELEM talenpraktika 

met 12 en 15 kabineso Slechts een gedeelte van de twee talen

lokalen is hiervoor bestemd, de rest is normaal klaslokaal en 

administratieruimteo 

ledere eerste- en twee-jaars vult een inschrijvingsformulier voor 

de talenkursussen in en legt een ingangstest af. Op die manier worden 

9 groepen van 15 studenten voor Engels gevormd en 5 van 8 voor 

Duits. Voor Engels kan de student zelf kiezen uit een gemakkelijke 

of iets moeilijkere teste In een t uur maakt hij een schriftelijke 

grammatika-, vokabulaire- en technische taaltesto 

De groep die nagenoeg beginner is gebruikt Assimil les 1 tot 50 

in 25 weken. 

De beste groep diskussieert met Rodney b.ve over het Apollo XII

projekt en belicht er alle technische kanten van in het Engels. 

De tussenliggende groepen krijgen fragmenten uit Time-magazine 

of "self-service"-teksten in het talenpraktikum zoals "This England" 

en "This other England", met onderwerpen uit het alledaagse leven: 

"At home, at the office, at the hotel, in the underground"o 

De oefeningen zijn strikt geprogrammeerd en bevatten aanwijzingen 

voor de student. De zelfstudie is een supplement op de normale 

kursus onder leiding die ook reeds ten dele in het talenpraktikum 

plaats vindtoDe donderdagochtend is in het rooster van de hoge

school gereserveerd voor talenonderwijso De twee eerste jaren zijn 

vooral gewijd aan de algemene omgangstaalo Het derde jaar aan 

technisch Engels. Het laatste jaar wordt geen talenpraktikum meer 

gedaane Zoveel mogelijk worden zeer recente technische en algemene 

teksten gebruikto 

Technische onderwerpen zijn bove "The Mechanism of electron in a 

plasma", "some noise problems", "P-I-N diodes turn on microwave 

bands faster", "Atoms and Things!!, "Ballasting a mercury-arc 



lamp with a solid state circuit", "conventional ac measurement 

techniques" .. De methode van Rodney zal binnenkort worden 

gepubliceerdo Vaak krijgen de studenten ook 30 min. om een 

Frans technisch artikel in het Engels te resumereno Rodney 

werkt veel met cartoons, maar gebruikt geen audio-visuele 

middelen zoals technische films of filmstrips. Zijn kursussen 

zijn vooral ook op schrijfvaardigheid gericht .. 

De kursussen Duits worden gegeven met de methode Schulz

Griesbach van het Goethe-instituut (Deutsche Sprachlehre 

fur Auslander) te Munchen ·"oor de 2 zwakste graepen9 de twee 

graepen gevorderden lezen voaral Duitse krantetl .. Een groepje 

van 6 personen die zeer gemativeerd zijn voor technisch Duits 

lezen o.lov .. een Duits ingenieur die een stage maakt op 

TELECOM Duitse technische tijdschriften en leren Duitse be

schrijvingen van machines maken .. 

De aanpak van TELECOM ligt nag geenszins vast en men zoekt 

steeds naa.r mogelijkheden het onderwijs door reorganisatie te 

verbeteren. 

Gastheer was hier Rodne~. 

Ecole Polyteohnique de Paris 

(Gastheer Mo Watson) 

Deze militaire school heeft 600 studenten verdeeld over een 

tweejarige kursus Q Na daze algameen technische opleiding nemen 

zij vaak deel aan het concours voar toelating tot ENREA, SUPELEC, 

TELECOM, Ecole des Mines etc .. Een groot deel wordt natuurlijk 

ook officier. 

Er worden 3 vreemde talen gedoceerd, Engels, Duits en RU6Sisch, 

waarvan Engels verplicht is twee uur per week.. Er zijn 4 docenten 

Engels woo .. een Schot (Watson) en een Amerikaan; verder zijn er 

twee docenten Duits en een Russischo Allen kunnen beschikken 

over 3 talenpraktika g totaal 40 kabines g merk Linguabel" 



Men kent geen zelfstudie, maar de bibliotheek leent weI 

talenkursussen op de plaat uit. Evenmin wordt er aandacht 

besteed aan technisch wetenschappelijke taal. 

Mo Watson heeft mij vee 1 leesteksten Engels en Amerikaans 

op de band opgenomen en besteeds vooral veel aandacht aan 

de uitspraako Hij inspireert zich hierbij op een model uit 

de publikatie van de Raad van Europa 14)0 

Men gebruikt verder het volgende lesmateriaa13 

1. Pronunciation drills 

2. Meet the U.S.A. -

handbook for foreign 

students in the U.S.A. 

3. Toespraken van J.F. Kennedy 

4. Pattern drills: Fries, ~ 

5. UoS. News World and Report 

6. Life - artikelen op band 

7. English 

Edith Crowell Traga 

and Sara Cook Henderson ............ 
ELS 15). 

Institute of International 

Editions - 1East 67th Street 

New York 21. 

Ann Arbor - Michigan 

Mac Millan - New York. 
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14) The language laboratory in higher education - an experiment 

ed. AIDELA - Strasbourg, 1968. 

15) English Language Services Incorporation - 800 Eighteenth Street, 

N.W. Washington D.C. 
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Welke rol kan een machine spelen in een 

kursus "langue de specialite"? 

MIle Gaultier heeft i6v6m. haar kursus aan studenten van 

SUPELEC ook erg veel interesse voor de elektrotechnische 

vaktaalo Daarom onderhoudt zij kontakt met Mo Pijart en 

Mo Herbin beide elektrotechnici in dienst van CREDIFo 

In een bijeenkomst met Mo Pijart en MIle Gaultier bleek 

dat de radioteehniek een interessant onderwerp was voor 

de trone commun .. Vooral de talrijke plaatjes in "La Radio, 

mais c'est tres simple" van E. Aisberg zijn erg geschikto 

Ook schema's voor bandrecorders zijn nuttig. Vaak zal men 

echter de stof in stukken moeten opdelen, zoals bij teeh

nische films het geval is. De taaldocent zal een minimum 

aan technisch inzicht moeten hebben om de studenten over 

deze onderwerpen te kunnen redeneren& Het voordeel is dat 

ook in de elektrotechniek een internationale symbolentaal 

gebruikt wordt die iedere elektrotechnikus kent~ 

Ook televisiekursussen over bov. elektriciteit kunnen wat 

taal betreft interessant zijn voor buitenlandse studenteno 

Men zou diskussies kunnen opnemen tussen elektrotechnici 

in het laboratorium, beter nog video-opnamen. 

Tot slot gaf ~o Pijart nog twee adressen waar bruikbaar 

materiaal te krijgen zou zijn voor dergelijke kursussen: 

1. Editions techniques - Oscar Beausoleil Paris Ve. 

20 Laboratoire industriel du son - 21, rue du Gu' -

Rueil - Malmaison. 

Ten behoeve van de machine die voor experimentele taal

onderwijsdoeleinden op afdeling E wordt ontwikkeld, is 

kontakt gezocht met een aantal deels afgestudeerde, deels nog 

studerende Franse elektrotechnici woo. Mo Pijart 9 technicus 

bij CREDIF 9 een ingenieur van EDF (Rouen),een student van 

ENREA, lin van TELECOM'l alsmede een fysicus uit Besans:on .. 

Iedereen was erg geinteresseerd in de bediening van het 

apparaat waarop 20 elektrotechnische proeven moe ten worden 
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uitgevoerd, met aIleen de Franse takst als handleiding. Hen 

ward gevraagd aeo bestaande tekst in zo goed mogelijk Frans 

te herschrijven. We hopen aldus te beschikken ove~ een opti

male Franse beschrijving van de proeven die volkomen over

eenstemt met het elektrotechnische taalgebruiko 

Het merendeel yond dat naast afbeeldingen ook de machines 

uit de opleiding zelf erg motiverend kunnen werken in vreemde 

taalonderwijs. Studenten kunnen trachten het apparaat in de 

vreemde taal te beschrijven en zijn aldus verplicht het tech

nische taalgebruik te hanteren. CREDIF heeft goede ervaringen 

met het gebruik van de microscoop-in die zin. 
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3. Conclusie, aanbevelingen voor de THE. 

Ook voor ToH.-publieken zullen audio-visuele beginnerskuraussen 

met name voor Frans van meer belang worden, vooral nu toekom-

stige T.H.-studenten met Atheneum B en Gymnasium B slechts een 

matige basiakennia zullen bezitten voor twee van de drie moderne 

talen W0 04 zeker Frans. Dit geldt in nog aterkere mate voor 

HoT.S.-era die voortaan zonder toelatingaexamen tot de ToH. toe

gelaten worden en die vaak volle dig onbekend met het Frana zijn. 

Een kursus ala Voix at Imagea de France zal daarom ala "recyclage lf
-

kursua in de algemene omgangstaal in het vreemde talenonderwija 

aan een T.H. een belangrijke plaats innemeno Daarom was hat mis

Behlen niet geheel overbodig dat tijdens deze stage neg vrij 

veel aandacht aan deze CREDIF-methode geschonken werd. 

De didaktische bijeenkomsten met Mlle MoTh. Gaultier waren zeer 

vruchtbaar. Hulpmiddelen als filmstrips, technische films, 

teksten en apparaten uit de opleiding zoals een microscoop, 

blijken heel goed bruikbaar te zijn in vaktaalonderwijs, mits 

men er het jUiste gebruik van maakt. We hebben dit in een les

situatie kunnen konstateren& V~~r een goede organisatie van dit 

onderwijs dient men zowel publieken als doelstellingen nauw

keurig te definieren. 

Bij kursussen "langue de sp~cialite" is niet aIleen de didaktische 

aanpak, maar ook de taalkundige inhoud een belangrijke faktor. 

Het taalkundig onderzoek van CREDIF in de Franse wetenschappelijke 

taal (VGOS, corpus geologie), hoe waardevol op zich ook, blijkt 

nog erg ver van didaktische toepassing in kursussen verwijderd 

te zijn. 

Dank zij de bibliotheken van BELC, CDEP, IPN en CREDIF, alle te 

Parijs, zijn een aantal bijzonderheden van kursussen bekend ge

worden die zeer geschikt zijn voor de toekomstige fonotheak van 

de talenstudio van de THE. 
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De afdelingen vreemde talenonderwijs van de Franse zusterinstellingen 

van de THE die ik tijdena mijn stage heb bezocht beschikken allen 

over meerder volledig geoutilleerde talenpraktika; vreemde talen 

zijn deels verplicht, deels fakultatiaf opgenomen in hat studie

programma. Buitenlandse ingenieurs geven er vaak technisch taal

onderwijs vanuit hun eigen vakbeoefening. Daarbij wordt echter 

nog geeszins gebruik gemaakt van de media die voerhanden zijn 

zeals: technische films, filmstrips, apparaten, 

procedes uit de opleiding. 

maquettes en 

Al met al een zaer leerzame stage waarvan de resultaten heel 

goed toepasbaar zijn op hat vreemde talanonderwijs aan een 

Technische Hogeschool. Zou men mij vragen welke aanbevelingen 

ik op grond hiervan zou kunnen doen voor de THE, dan zou ik de 

volgende punten kunnen vermelden: 

1. Vaktaalonderwijs vereist polyvalente docenten d.w.zo taaldo

centen met een goede introduktie in de wereld of ingenieurs 

(native-speakers) met belangstelling voor het vreemde talen

onderwijs. Aan buitenlandse ingenieurs die werkzaaam zijn aan 

de fHE en die daarvoor geschikt zijn, zou men een onderwijsM 

opdracht kunnen verstrekken m.b.t o het vreemde-talenonderwijs. 

20 Teneinde zowel publieken ala doelstellingen te homogeniseren, 

is spoedige opname van de vreemde taal in de afdelings

studieprogramma's gewenst. Talenkursussen met zaer heterogene 

publieken en doelstellingen werken erg inefficient en zijn 

als zodanig af te radeno 

30 Korte intensieve taalkursussen leveren een aanmerkelijk groter 

rendement dan lange extensieve leerperiodeso Het verdient 

ernstig aanbeveling TH-studanten korte intensieve taalkursussen 

te geven en ze gedurende daze tijd te vrijwaren van tentamen-

en examenzorgen. Dit geldt vooral voor de buitenlandse studenten 

die Nederlands moe ten leren. 
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4. Integratie van taal en techniek blijkt het beste middel om 

technisch vreemde taalgebruik bij te brengeno De vreemde taal 

zal nooit als het zoveelste keuzevak aan de lijst moeten 

worden toegevoegd, maar eerder in het technisch onderwijs zelf 

gerntegreerd dienen te worden. 

1---



4. Documentatielijst van de stage. 

1. Langue de specialite (CREDIF) 

a. Vocabulaire d'initiation aux etudes agronomiques 

CREDIF - ENS de Saint-Cloud/Universite de Poona (Inde)/ 

Institut National Agronomique (Paris) Paris 1966. 

b. A. PHAL 

A.. PHAL 

- La part du lexique commun dans les voca

bulaires scientifiques et techniques in: 

La langue fran~aise, mai 1969. p. 73-82. 

- Langue scientifique et analyse linguistique 

Saint-Cloud - mars 1966. 

c. L'initiation des etudiants et chercheurs etrangers a 
la langue scientifique et technique. 3me stage d'infor

mation Saint-Cloud 10-13 mai 1965. 

d. Initiation des etudiants etrangers a l'enseignement 

superieur Journees d'Etudes Strasbourg 7-10 d~c. 1960. 
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e. Deuxieme stage d'initiation pedagogique pour les professeurs 

enseignant dans les cours speciaux aux etudiants etrangers. 

Universite de Grenoble 29/11 - 5/12 1962. 

f. Commerce, Sciences et Techniques 

Documentographie: BELC-Paris. 

g. Conseil de l'Europe 

Reunion d'experts sur Hles langues des specialites". 

Paris 9-10 mars 1964 Rapport DECS/ Mod. Lang. (64) 7 
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h. Gonseil de l'Europe 

"Les langues de specia1ite: analyse linguistique et 

recherche pedagogique ll • 

Paris + St.Gloud 23 nov. 1967 

GGG/ESR/ Projet 52/1. 

i. Le fran~ais, langues des sciences et techniques 

Numero special (61) de 1a revue: 

Le fran~ais dans le monde, dec. 1968. 

j. MoTh .. GAULTIER in: Interaudiovision nr. 34, juin 1968. 

Gontribution de la projection fixe et du film anime a 
l'enseignement des langues de specialite. 

k. M. SALTIEL 

Ltenseignement du fran~ais scientifique et technique 

aux etudiants et chercheurs etrangers in: 

Interaudiovision nr. 11 fevrier pp. 13-15. 

1. M.. SALTIEL 

Ltenseignement audio-visuel du fran9ais specialise pour 

les adu1tes etrangers: 1 g experience du centre Audio-

Visuel de langues modernes de Vichy in: 

Interdivision nr p .. 20-23. 

m. Languages for Special Purposes 

GILT Reports and Papers / 9 abridged proceedings of a 

conference held at State House, London WG 1, on 5th and 

6th December 1968 .. 

n. Enquete sur l'enseignement des langues de specialite 

en France. GREDIF, St.Gloud 1967. 

o. Questionnaire relatif a l'enquete dans le secteur de 

langues de specialiteso 
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p. Drs. FoF. DE HAAN 

Prof.dr. P. ZUMTHOR 

Vers1ag van het colloquium van St.Cloud april 1968. 

q .. Contextes re1eves dans l'ouvrage programme: "Cours 

programme d'Initiation a la pratique des statistiques 

(Ed. Dunod, SEMA)tI: COUREE, CREDIF St.C1oud 1969 .. 

r. It ECHANTILLON. CREDIF St.Cloud 1969. 

Liste de Contextes re1eves dans 1e corpus "geologie tl 

DEVOIR/DU A .. CREDIF 15/11/69. 

Idem "CALCAIRE" .. 

2. CREDIF 

Centre de documentation 

a .. Listes d'acquisitions 

10/6/69. 

b. Repertoires des articles fiches sur SELECTO 

Stages audio-visuels VIF, Bonjour Line 

Stencils: 

a. La langue - moyen de communication, seminaire. 

be Le signe (plan + semina ire) 

c. discours oral - discours ecrit 

d. Symbo1es phonetiques 

e. V. FERENCZI - Image at Parole 

f. Les fondements Linguistiques des methodes audio-visue11es 

du CREDIF 

g. Stages de specialisation pour l'enseignement audio-visuel 

du fran;ais par les methodes du CREDIF. 

Document de travail - CREDIF, juin 1966. 
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h. Exercices a introduire dans la m~thode VIF 1er degre 

(250 a 300 hrso de cours) 

i. Le fran9ais fondamental, premier degre (brochure) 

j. Le fran~ais fondamental, deuxieme degre (brochure) 

k. Bonjour Line Exercices de Fixation et de Reemploi 

1. Le90ns de transition / VIF 2 

1. Souvenirs, Souvenirs 

2" Un boxeur malheureux 

3. Au theatre 

4. Les cosmonautes 

5. Un voyage mouvemente 

6. Une COUI'se automobile 

m. MIALARET/MALANDAIN test CGEM'62 

n. Bonjour Line, livre du maitre 

o. VIF 1er degre, livre du maitre + livre de lteleve 

p. A travers Paris 
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q. J. LABROUE; L'Ecole Normale Superieure de Saint-Cloud in: 

Le fran9ais dans le monde juillet-aout 1969. 

Technici CREDIF M. Pijart, M. Herbin 

3. Talenpraktika 

a. Notice de mise en service de l'appareil - type 2M-70 BA 

et 2M-70BL OPELEM (fabrication fran9aise) 

b. Notice d'utilisation du laboratoire de langues a magne

tophones bimoteurs L.I.S. 



c. Implantation de laboratoirea de langues at classes 

audio-visuelles OREDIF (M. Herbin) 

de Annuaire des laboratoires de langues 

Recensement des laboratoires de langues et des methodes 

utilisees en France - (octobre 1967) I.P.N., Paris 

4. BELO .......... 
Zeer veel stencils betrekking hebbende op het onderwijs van 

het Frans als vreemde taal in hat buitenland, in de ruimste 

zin: methodes, dia's, platen, brochures, bibliographieen. 

a. Oatalogue analytique des exercices structuraux d'allemand. 

b. Enseignement audio-visuel des langues vivantes (op middel

baar schoolniveau). 

BUlletin dtechange et de liaison, no. 2 (nov. 68) et 

no. 3 (avril 69) IPN - Paris. 

c. Le magn~tophone dans la classe IPN - Paris. 

d. Note technique succinte pour l'emploi du magn~tophone, 

IPN - Paris 

e. Magnetophone et laboratoire de langues, 

Mise en oeuvre p~dagogique at fabrication du materie 

IPN - Paris, 1965. 
f. Catalogue des moyens d'enseignement: 

Langues vivantes lPN, Paris 1968. 
g. Aantal bibliografien over: 

Structuuroefeningen, teksten van lezingen over het onder

wijs in het Duits op middelbaar en universitair niveau 

IPN - Paris o 
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6. Oentre de Documentation sur l'Enseignement programme - lPN-Paris 

a. Liste des organiames publics at prives s'interessant a 
l'enseignement programme, mars 1968. 
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b. Listes diacquisitions. 

c. Questionnaire pour un reportoire international de 

Itenseignement programme CDEP!UNESCO. 

7. ASTEF 

a. Compte rendu dtactivites 1968: 

(o.a. kursussen vaktaal voor stagiaires). 

b. Programme des activites culturelles 

(ooa. talenkursussen Engels en Spaans voor stagiaires). 

8. L'Ecole poly technique en 1962 (Paris) 

brochure .. 
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9. Ecole Nationale SUEerieure des Telecommunications (TELECOM) 

a. brochure 

b. inschrijvingsformulier talenkursussen 

c. test: Engels 

d. "self-service lt
: teksten Engels 

e. teksten algemene omgangstaal Engels 

f. teksten technisch Engels 

10. Ecole Superieure d'Electricite (SUPELEC) 

a. 4-tal Duitse leesteksten voor talenlab, onder

werpen van algemane en technische aard. 

bo 50-tal Engelse leesteksten voor talenlab, onderwerpen van 

algemene en technische aard + oefeningen. 

AIle banden zijn tar plaatse ingesproken. 
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