
1 
 

Meerjarenbeleidsplan 

Centre for Language and Speech Technology (CLST) 

2016-2020 

 
Nijmegen, versie 4.4,  januari 2016 

 

 

 

  



2 
 

Inhoud 

1 Visie, positionering en missie ............................................................................................................... 3 

1.1 Visie .............................................................................................................................................. 3 

1.2 Positionering ................................................................................................................................. 3 

1.3 Missie ............................................................................................................................................ 4 

2 Onderzoek in de verschillende domeinen ............................................................................................. 5 

2.1 TST voor data mining & knowledge discovery ............................................................................ 5 

2.2 TST voor taalleren en taalonderwijs ............................................................................................. 7 

2.3 TST voor de zorg .......................................................................................................................... 9 

2.4 Language resources en infrastructuur ......................................................................................... 10 

3 Samenwerking en financieringsmogelijkheden .................................................................................. 13 

3.1 TST voor data mining & knowledge discovery .......................................................................... 14 

3.2 TST voor taalleren en taalonderwijs ........................................................................................... 16 

3.3 TST voor de zorg ........................................................................................................................ 16 

3.4 Language resources en infrastructuur ......................................................................................... 17 

3.5 Enkele strategische overwegingen .............................................................................................. 18 

4 Commercialisering van onderzoek ...................................................................................................... 19 

5 Personeel ............................................................................................................................................. 21 

5.1 Formatie ...................................................................................................................................... 21 

5.2 Loopbaanbegeleiding en opleiding ............................................................................................. 21 

5.3 Opleidingsmogelijkheden studenten ........................................................................................... 22 

5.4 Afstemmingsrelaties ................................................................................................................... 23 

5.5 Samenwerking ............................................................................................................................. 23 

6 Voorzieningen en infrastructuur ......................................................................................................... 24 

6.1 Directie en Secretariaat ............................................................................................................... 24 

6.2 ICT .............................................................................................................................................. 24 

6.3 Werkplekken ............................................................................................................................... 25 

6.4 Onderzoeksinbedding.................................................................................................................. 25 

7 Profilering en PR ................................................................................................................................. 26 

8 Bestuur ................................................................................................................................................ 28 

 



3 
 

1 Visie, positionering en missie 

1.1 Visie 
De samenleving heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een informatiemaatschappij waarin 
grote hoeveelheden gegevens, vaak in talige vorm (tekst en spraak) in toenemende mate beschikbaar 
zijn zowel voor individueel gebruik als ook in geaggregeerde vorm. De verregaande digitalisering heeft 
een niet meer weg te denken impact op ons dagelijks leven. Des te belangrijker wordt het om ervoor te 
waken dat burgers niet buitenspel komen te staan en ervoor te zorgen dat iedereen  ̶  ouderen, jongeren, 
autochtonen, allochtonen, hoogopgeleiden, laagopgeleiden, mensen met een communicatieve 
beperking, etc.  ̶  kan (blijven) deelnemen aan de informatiemaatschappij. Taal- en spraaktechnologie 
(TST) biedt hiervoor grote mogelijkheden en CLST ziet hier voor zichzelf een vooraanstaande rol 
weggelegd, zowel op nationaal als op internationaal niveau.  

1.2 Positionering 
Ten opzichte van vergelijkbare instellingen in Nederland kenmerkt CLST zich door een unieke  
combinatie van:   
 

1. Taal- en spraaktechnologie 
CLST is een van de weinige instituten in Nederland waar spraaktechnologisch onderzoek plaatsvindt. 
De combinatie van taal- en spraaktechnologie stelt CLST in staat de aanwezige expertise te bundelen, 
en het geheel meer dan de som der delen te laten zijn. 

 
2. Fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek 
De synergie tussen fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek creëert een eigen vliegwiel. 
Fundamenteel onderzoek wordt geëvalueerd op toepassingen en toepassingsgericht onderzoek leidt 
tot nieuwe fundamentele vragen. 

 
3. Derde en tweede geldstroom 
CLST is een eigenstandige eenheid binnen de Letterenfaculteit van de RU waarin onderzoek op basis 
van tweede geldstroom en derdegeldstroomonderzoek wordt gecombineerd. Onderzoek, hetzij 
fundamenteel of toepassingsgericht, dat gefinancierd wordt vanuit NWO en de Europese Unie 
behoort nadrukkelijk tot de kernactiviteiten van CLST. CLST verleent als bureau ook diensten aan 
derden, maar dat is een relatief klein onderdeel van wat CLST doet. 
 
4. Excellerend onderzoek binnen en buiten de academische wereld  
In Nijmegen bevinden zich op de campus en daarbuiten diverse excellente onderzoeksinstituten 
waarmee CLST intensief samenwerkt. Voorbeelden zijn de Sint Maartenskliniek als gerenommeerd 
revalidatieziekenhuis en het Max Planck Institute for Psycholinguistics. 
 

De positionering van CLST in de Faculteit der Letteren van de RU, naast het Centre for Language Studies 
waarin al het taal- en communicatieonderzoek van de faculteit is gebundeld, biedt een uitstekende 
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context om actuele uitdagende onderzoeksthema’s vorm te geven en te versterken. Meer specifiek gaat 
het hierbij om digital humanities, taalverwerving en communicatie. CLST profiteert daarnaast van het 
feit dat de Radboud Universiteit een brede universiteit is met een grote diversiteit aan disciplines. 
Buiten de connecties binnen de Letterenfaculteit bestaan er nauwe samenwerkingsverbanden met de 
Faculteit der Medische Wetenschappen, de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
Informatica, en de Faculteit der Sociale Wetenschappen.   

CLST kan slagvaardig opereren en is bijzonder succesvol in de acquisitie van projecten in Europees kader 
(LEIT, ICT, ITN, LLP/Erasmus) en in het managen van projecten volgens de richtlijnen die Brussel stelt. 
Tevens is CLST zeer succesvol in de acquisitie van projecten in het Topsectorenprogramma Creatieve 
Industrie van NWO, zowel in strategische onderzoeksprojecten als in KIEM-aanvragen.  Dit maakt CLST 
tot een solide partner met een sterk nationaal en internationaal netwerk van projectpartners in de 
academische wereld, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven.  Continuïteit is gewaarborgd in 
aanstellingen van personeel met een vast dienstverband. 

CLST beschikt over een sterke infrastructuur. Het eigen machinepark is op de campus  gehuisvest en 
wordt onderhouden door een gespecialiseerde afdeling van de Radboud Universiteit.1  CLST heeft voorts 
een groeiend aantal medewerkers die beschikken over professionele programmeervaardigheden 
waardoor CLST als serieuze partner kan participeren in infrastructurele projecten zoals CLARIAH.  

1.3 Missie 
CLST richt zich op fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek op het gebied van de taal- en 
spraaktechnologie (TST). Daarbij ligt het zwaartepunt op het gebruik en de ontwikkeling van TST in de 
volgende domeinen van onderzoek: 

1. Data mining & knowledge discovery (in tekst en spraak); 
2. Taalleren en taalonderwijs; 
3. Communicatie in de zorg; 
4. Language resources en infrastructuur (overkoepelend). 

 
CLST zoekt voor dit onderzoek de samenwerking met andere kennisinstellingen en bedrijven. CLST doet 
over dit onderzoek verslag in wetenschappelijke en populair wetenschappelijke publicaties.  
Resulterende software en data wordt zoveel mogelijk als Open Source gepubliceerd. Tevens biedt CLST 
consultancy voor de genoemde domeinen.  

                                                      
1 http://wiki.science.ru.nl/cncz/Hoofdpagina 
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2 Onderzoek in de verschillende domeinen 
Voor het vaststellen van de kansrijke onderzoeksdomeinen van CLST zijn de volgende elementen van 
belang: 

• De eigen expertise op het gebied van 
o Spraaktechnologie, 
o Taaltechnologie, 
o Taalwetenschap, 
o Language resources; 

• De opgebouwde track record in projectacquisitie; 
• Bestaande en nieuw te ontwikkelen samenwerkingsverbanden binnen de faculteit en 

daarbuiten; 
• Financieringsmogelijkheden voor projecten; 
• Bestaande netwerken. 
 

Taal- en spraaktechnologie (TST) is een typische representant van zogenaamde “enabling technologies”, 
d.w.z. technologieën die niet zozeer doel op zichzelf zijn maar het technologische hart vormen van 
toepassingen. De vraag naar TST komt van de ontwikkelaars van deze toepassingen; soms is CLST zelf 
ontwikkelaar, maar de vragen komen vaker van derden; bijvoorbeeld van Europese consortia die CLST 
benaderen als leverancier van technologie. Daarnaast wordt TST gevraagd als instrument bij het 
beantwoorden van (bijvoorbeeld psycholinguïstische of andere taalkundige) onderzoeksvragen. Het 
grote belang van TST zal dus vooral zichtbaar worden door de vorm waarin TST is ingebed in andere 
onderzoeksdomeinen. In dit kader zal CLST de komende beleidsperiode inzetten op onderzoek, gebruik 
en ontwikkeling van TST in de in paragraaf 1.3 genoemde domeinen. 

Voor het succesvol opereren in deze domeinen en het bieden van state-of-the-art oplossingen is 
fundamenteel onderzoek onontbeerlijk. Zo is, om een voorbeeld te noemen, verder onderzoek naar 
robuuste en nieuwe vormen van automatische spraakherkenning met Deep Neural Networks 
noodzakelijk om te kunnen zoeken in ‘real world’ audio-opnamen zoals die typisch voorkomen in grote 
audio-archieven. Hetzelfde geldt voor onderzoek naar allerlei vormen van automatische informatie-
extractie en informatie-koppeling ten behoeve van text mining. Wel zal bij het entameren van 
fundamentele onderzoek steeds de relatie tot de vier domeinen in het oog worden gehouden en waar 
nodig expliciet worden gemaakt. 

De speerpunten voor de vier kerndomeinen van onderzoek worden hieronder toegelicht. 

 

2.1 TST voor data mining & knowledge discovery 
CLST richt zich voor wat betreft data mining op de modaliteiten tekst en audio.  Het doel van het CLST-
onderzoek is de ontsluiting van datacollecties van teksten en audio-opnamen (bestaande en nieuw op te 
nemen). Het ontsluiten van talige data omvat drie componenten: 
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1. Het indexeren van de data 

2. Het doorzoeken van de data  

3. De interface tussen de gebruiker en de data 

De indexeringsstap omvat het automatisch verrijken van talige (audio c.q. tekst) data met transcripties 
(orthografische, fonetische, etc.), annotaties (part-of-speech, syntactisch, semantisch, etc.) en metadata 
(gegevens over de spreker/schrijver maar ook bv classificatie naar onderwerp). Hierbij kunnen 
verschillende taal- en spraaktechnologische technieken worden ingezet zoals automatische 
spraakherkenning, spreker diarization, POS-tagging en syntactic parsing.  Twee van CLST´s bijzondere 
kwaliteiten zijn: (1) de mogelijkheid om de indexering  door middel van spraaktechnologie vanuit 
audiodata te starten en de ontsluiting met taaltechnologische middelen voort te zetten, en (2) het 
taaltechnologisch verwerken van (zeer grote hoeveelheden) teksten van internet en sociale media. Een 
belangrijk zwaartepunt ligt in de ontwikkeling van zelflerende systemen (machine learning) die 
uiteenlopende vormen van metadata genereren en informatie uit verschillende bronnen extraheren en  
linken.   

Bij het indexeren van audiodata (‘audio mining’) ligt de uitdaging in het ontsluiten van akoestisch lastige 
data zoals we die in reële omstandigheden tegenkomen en die gekenmerkt worden  door(1) 
uiteenlopende achtergrondgeluiden en opnamecondities, (2) frequente overlappingen in spraak tussen 
sprekers en veelvuldige interrupties en feedbacksignalen, en (3) een grote sprekerverscheidenheid in 
taalachtergrond (dialect, NT2, leeftijd) en taal- en stemgebruik.  Dit biedt in principe mogelijkheden om 
de aanwezige kennis op het vlak van robuuste automatische spraakherkenning te vergroten Bij het 
indexeren van tekstuele data ligt de expertise van CLST op het vlak van linguïstische en inhoudelijke 
annotaties en het exploiteren hiervan. Dit kunnen zowel taalkundige annotaties zijn zoals  part-of-
speech tagging, als meta-annotaties zoals named entity recognition, term-extractie en tekstclassificatie.  
Deze onderzoeksactiviteiten vallen onder de noemer ‘text mining’. 

Data-ontsluiting is heden ten dage ondenkbaar zonder grondige kennis en toepassing van Deep 
Learning-technieken. Dat geldt voor zowel audio mining als text mining. Uitbreiding van kennis van en 
ervaring met deze technieken voor zowel taal- als spraak is een belangrijk speerpunt voor de komende  
periode. 

Verdere uitbreidingen van onderzoek die goed passen binnen de competenties binnen CLST betreffen 
het omgaan met meertalige uitingen, het ontwikkelen van modellen voor talen met weinig  (lesser 
resourced languages), en het personaliseren van talige en akoestische modellen, en gebruikersprofielen. 
Zoeken is een noodzakelijke stap voor ontsluiting.  

CLST wil zich richten op specifieke doelgroepen die geïnteresseerd zijn in de inhoud van specialistische 
data-archieven. We komen dan op het terrein van de digital humanities, waarin oude en nieuwe data 
voor onderzoekers ontsloten en doorzoekbaar gemaakt worden. Maar ook voor overheidsinstanties 
zoals archiefinstellingen en bibliotheken, en bedrijven zoals omroepen bieden voor de verschillende 
mogelijkheden van datamining interessante perspectieven. Specialistische zoekmethoden vragen om 
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doelgerichte zoeksystemen, die het mogelijk maken om naar specifieke aspecten van de data te zoeken. 
Voorbeelden daarvan zijn het vinden van named entities en informatie over named entities 
(‘information extraction’), het vinden van sprekers of auteurs, het vinden van kleine porties specifieke 
informatie (‘focused retrieval’) en het vinden van onderwerp-koppelingen tussen tekst- of 
spraakfragmenten in een datacollectie. 

Voor het doorzoeken van specialistische data-archieven is het aanbieden van de juiste 
gebruikersinterface (stap 3 :ontsluiting) van groot belang. Professionele gebruikers zoals onderzoekers 
zijn bereid tijd te spenderen aan het vinden van de juiste informatie, en willen in dat proces 
ondersteund worden door een interactief systeemdat  de juiste informatie kan bieden op het juiste 
moment. CLST heeft ook op dit vlak de nodige ervaring en zal dit aspect in projecten steeds 
benadrukken.   

De komende vijf jaar zal het onderzoek zich richten op 

• Het optimaliseren van de automatische spraakherkenning voor audio mining in moeilijke 
akoestische omstandigheden;  

• Het optimaliseren van spreker- en onderwerpdetectie in audio; 

• Het inventief koppelen van verschillende vormen van metadata; 

• Het optimaliseren van webgebaseerde interactieve annotatiefaciliteiten; 

• Het mogelijk maken van textmining-toepassingen via linguïstische annotaties; 

• Het efficiënter verwerken van grote hoeveelheden (noisy) tekstuele data, zoals Twitter- en 
forumdata; 

• Nieuwe ontwikkeling van kennis van en ervaring met  Deep Neural Networks; 

• Het ontwikkelen van user interfaces die zijn aangepast op de behoeften van specifieke 
gebruikers (personalisatie); 

• Andere en nieuwe  vormen van personalisatie in taalmodellen, akoestische modellering en 
gebruikersprofielen. 

 

 

2.2  TST voor taalleren en taalonderwijs 
Het onderwijs heeft een enorme marktpotentie voor TST. ICT wordt steeds meer ingezet in het 
onderwijs als een kostenefficiënte vorm van ondersteuning voor leerlingen en studenten, maar recente 
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onderzoeken laten niettemin teleurstellende resultaten zien.2 Er is behoefte aan nieuwe benaderingen 
die het potentieel van ICT beter kunnen benutten.3 TST kan een belangrijke rol spelen om ICT 
intelligenter te maken en beter af te stemmen  op de individuele profielen en preferenties van leerders.   

Op het gebied van TST voor taalleren en taalonderwijs heeft CLST een unieke kennispositie opgebouwd 
inzake geautomatiseerde training van taalvaardigheid (Computer Assisted Language Learning, CALL) met 
name voor uitspraak, morfologie, syntaxis en alfabetisering. De inzet van taal- en spraaktechnologie 
maakt het niet alleen mogelijk om innovatieve leeromgevingen te creëren voor het taalonderwijs, maar 
biedt ook nieuwe kansen voor onderzoek naar taalverwerving en de factoren die daarbij een rol spelen. 
Dergelijke onderzoekprojecten worden ook nu al uitgevoerd door CLST in samenwerking met het CLS en 
het Donders Instituut. 

Met CLS wordt kennis gedeeld op het vlak van taalkunde, fonetiek en tweede taalverwerving en met het 
Donders Instituut wordt samengewerkt om te komen tot de optimale inzet van online en offline 
methodes in het onderzoek naar tweede-taalverwerking en -verwerving. Met Radboud in’to Languages 
wordt ook vruchtbaar samengewerkt. Deze gecombineerde expertise heeft zijn beslag gekregen in 
diverse projecten gericht op spreekvaardigheid van het Nederlands en het Engels en heeft geleid tot het 
opzetten van het RU spin-off bedrijf Novolanguage, waar CLST actief in betrokken is. Deze combinatie 
biedt nieuwe kansen voor het binnenhalen van onderzoek- en ontwikkelingsprojecten, o.a. gebaseerd 
op 'Publiek-Private Samenwerking' (PPS).  

De komende vijf jaar zal het onderzoek zich richten op 

• Het optimaliseren van de taal- en spraaktechnologie die wordt ingezet in CALL-systemen (learner 
speech), nieuw daarbij is het onderzoek naar Deep Neural Networks; 

• Het optimaliseren van TST-gebaseerde CALL-systemen; nieuw daarbij is onderzoek naar adaptiviteit 
door rekening te houden met individuele leerderskenmerken (met name  leerstijlen en 
leerderprofielen); 

• Het uitbreiden van TST-gebaseerde CALL-systemen naar andere omgevingen en 
onderzoeksterreinen (bijvoorbeeld virtual reality, serious gaming, evaluatie en diagnostiek); 

• Het uitbouwen van TST-gebaseerde CALL-systemen naar andere en voor ons nieuwe componenten 
van taalvaardigheid (bijvoorbeeld alfabetisering, woordenschat, prosodie, perceptie en productie 
van vaste uitdrukkingen in een tweede taal); 

• Het bestuderen van uiteenlopende aspecten van tweede-taalverwerving (idiomatisch taalgebruik, 
uitspraak, spreekvaardigheid, perceptie en productie in een tweede taal) en de factoren die daarbij 
een rol spelen (input, output, feedback, leercontext) door gebruik te maken van TST-gebaseerde 
CALL-systemen. 

• Het onderzoek richt zich in eerste instantie op twee doeltalen, het Engels en het Nederlands. Op het 
Engels omdat deze taal wereldwijd de belangrijkste lingua franca is geworden en in het Nederlandse 

                                                      
2 http://www.oecd.org/education/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm 
3 http://www.oecd.org/education/new-approach-needed-to-deliver-on-technologys-potential-in-schools.htm 

http://www.oecd.org/education/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm
http://www.oecd.org/education/new-approach-needed-to-deliver-on-technologys-potential-in-schools.htm
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onderwijs de primaire tweede taal, op het Nederlands omdat deze taal in de context van Nederland 
en Vlaanderen de doeltaal is voor immigranten en vluchtelingen. 

2.3 TST voor de zorg 
Nijmegen is in Nederland en daarbuiten vooraanstaand op het gebied van onderzoek en innovatie in de 
gezondheidszorg. Er zijn drie ziekenhuizen (Radboud UMC, CWZ en de Sint Maartenskliniek (SMK)) die in 
innovatie investeren, en het succesvolle Health Valley, een platform van bedrijven, overheden, kennis- 
en gezondheidszorginstellingen met als doel kennis en kansen te koppelen op het snijvlak van 
gezondheid en technologie.  

De gezondheidszorg biedt vele kansen voor het toepassen van TST en CLST heeft een uitstekende 
uitgangspositie om bij te dragen aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van TST-gebaseerde 
diagnose, therapie, ondersteunde communicatie en domotica. Er bestaan al verschillende vormen van 
samenwerking met ziekenhuizen in Nijmegen en daarbuiten. Het betreft hier veelal projecten die tot 
doel hebben de technologie te integreren in toepassingen voor de zorg en derhalve bijvoorbeeld 
gefinancierd worden door de stichting ZonMW.  

Het in Nijmegen gevestigde en door het ministerie van VWS erkende ontwikkelcentrum voor spraak- en 
taaltechnologie ten behoeve van spraak-/taalpathologie en revalidatie in het algemeen (OSTT) vormt 
een prima platform om de bestaande samenwerkingsverbanden op een voor alle partijen gunstige 
manier uit te breiden. Tot nu toe werkten in het OSTT de Sint Maartenskliniek, de Faculteit der Letteren 
van de Radboud Universiteit en de afdeling Revalidatie van het Radboud UMC nauw samen. Dit 
samenwerkingsverband heeft in het verleden al geleid tot een aantal projecten waarin CLST een 
belangrijke rol speelt. Het plan is om de komende jaren het OSTT te herstructureren en uit te breiden.  

Een belangrijke recente ontwikkeling in dit verband is de instelling van het associate lectoraat e-Health 
door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in samenwerking met de Sint Maartenskliniek. Dit 
lectoraat maakt deel uit van de programmalijn Zorgtechnologie van het lectoraat innovatie in de Care en 
is gebaseerd op de kennisdomeinen: zorginhoud revalidatiegeneeskunde, (e-Health)-technologie, mens-
computer interactie en communicatie, en beïnvloeding van gezondheid gerelateerd gedrag. De associate 
lector is Lilian Beijer, onderzoeker Revalidatie, Spraak- en taaltechnologie en e-Health bij de Sint 
Maartenskliniek en direct betrokken bij verschillende OSTT-projecten. 

Tot nu toe zijn onderzoek en ontwikkeling bij CLST vooral gericht geweest op het inzetten van TST voor 
diagnose, therapie en ondersteuning bij mensen met communicatieve beperkingen. TST kan echter nog 
veel breder ingezet worden bij monitoring en zorg op afstand van patiënten met allerlei aandoeningen, 
niet alleen die op communicatief vlak. Zo is bijvoorbeeld Strik als adviseur betrokken bij het project 
“Spraakverandering als vroege marker longaanval” dat door het Radboudumc samen met het bedrijf  
Relitech wordt uitgevoerd. In het kader van domotica kan TST ingezet worden om mensen langere tijd 
buiten de zorg te houden. Tegen de achtergrond van de vraag van de overheid naar innovatieve 
toepassingen om betaalbare zorg te kunnen bieden, is het te verwachten dat de maatschappelijke inzet 
van TST de komende jaren zal toenemen.  
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De komende vijf jaren zullen onderzoek en ontwikkeling bij CLST gericht zijn op: 

• Het optimaliseren van taal- en spraaktechnologie ten behoeve van toepassingen voor mensen met 
communicatieve beperkingen (pathological speech), nieuw daarbij is het onderzoek naar Deep 
Neural Networks; 

• Het inzetten van TST-toepassingen voor het verzamelen van atypische spraak en taal, en voor 
onderzoek naar communicatieve beperkingen; 

• Het ontwikkelen van TST-toepassingen met  name voor ouderen die tot doel hebben mondelinge 
communicatie te vergemakkelijken en op die manier bij te dragen aan omstandigheden waarin deze 
mensen zolang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven functioneren; 

• Het inzetten van TST in nieuwe virtual reality-toepassingen voor de zorg; 
• Het uitbreiden van TST naar andere doelgroepen van patiënten en andere toepassingen in de zorg 

met het doel instrumenten te ontwikkelen die de zorg efficiënter kunnen maken. 

2.4 Language resources en infrastructuur 
De ontwikkeling en het beheer van resources (data en tools) en het bijdragen aan een infrastructuur 
voor verantwoorde opslag en doelmatige ontsluiting van deze resources is relevant voor alle domeinen 
waarop CLST zich richt en een veelgevraagde expertise. Dit domein overkoepelt de drie voorgaande 
domeinen omdat een goede infrastructuur een belangrijke voorwaarde vormt voor de efficiëntie en 
daarmee het succes van deze onderzoekslijnen. CLST heeft (vanuit de ervaring opgedaan binnen het 
voormalige Spraakexpertisecentrum (SPEX) en meer recente deelname aan o.a. STEVIN, CLARIN-NL en 
SURF-projecten) expertise in het verzamelen, standaardiseren en toegankelijk maken van 
onderzoeksdata. Het gaat daarbij niet alleen om tekstcorpora, maar ook om andersoortige 
datacollecties (bv lexicale databases en audiobestanden) die zoveel mogelijk open access beschikbaar 
worden gesteld. Binnen CLARIAH4 is in ieder geval tot 2017 budget beschikbaar. Verder stelt de 
universiteit structureel middelen beschikbaar met het oog op de lange- termijnondersteuning binnen de 
Letterenfaculteit. 

De werkzaamheden van de datacuratieservice (DCS5) die zijn ontwikkeld in CLARIN-NL zullen worden 
uitgebouwd in CLARIAH.  In de komende periode zullen de activiteiten van de DCS zich richten op: 

• Het opzetten van een service voor onderzoekers om aan het begin van hun project (en zo 
mogelijk reeds in hun onderzoeksvoorstellen) een datamanagementplan (DMP) op te stellen 
voor het soort data waarin CLST expertise heeft. Dit zal in nauwe samenwerking met de 
Nijmeegse Universiteitsbibliotheek (UB)6 gebeuren, waarbij de UB de rol van frontoffice en CLST 
die van backoffice vervult; 

• Het werken aan generieke datacuratiemethodieken en tools; 

                                                      
4 http://www.clariah.nl/ 
5 http://www.ru.nl/datacuratieservice/ 
6 http://www.ru.nl/ubn/diensten/onderzoek/onderzoeksdata/ 



11 
 

• Het (als voorheen) cureren en toegankelijk maken van bestaande waardevolle (digitale) 
datacollecties die anders verloren dreigen te gaan. 

Voor de datasets die door CLST worden ontwikkeld zal worden gestreefd naar opname in de CLARIAH-
infrastructuur. Tevens zal waar mogelijk een ISLRN voor deze datasets worden aangevraagd bij ELRA.7 

De tools die bij CLST worden ontwikkeld beslaan een breed spectrum.  Vele van deze tools hebben het 
karakter van services die als componenten voor interfaces kunnen dienen. Voorbeelden hiervan zijn 
CLAM, Valkuil, Fowlt, Frog. PICCL, en Ucto8. Dit soort tools zal worden doorontwikkeld (bijvoorbeeld in 
CLARIAH) en aangeboden als componenten voor interfaces in onderzoekssettings en aan commerciële 
partijen.9  

Het FoLiA10-formaat dat al eerder in diverse nationale projecten figureerde zal worden gepromoot als 
een belangrijke standaard in CLARIAH. Daarmee wordt een verdere verspreiding nagestreefd die het 
nationale niveau overstijgt. 

In het zwaartekrachtprogramma Language in Interaction11 heeft CLST een belangrijk aandeel gehad in 
de ontwikkeling van taalgerelateerde apps. Deze expertise zal de komende jaren worden bijgehouden 
en op bescheiden schaal worden doorontwikkeld.  

In projecten als Nederlab12 en OpenCGN zijn zoektools voor corpora gebouwd die op het hoogste niveau 
kunnen wedijveren met soortgelijke tools van andere aanbieders. Er zal worden gepoogd om hier verder 
op in te zetten en de zelf ontwikkelde tools ook zelf te hosten. Hierover zal met organisaties als het INL 
en De Taalmonsters moeten worden gesproken.  

Op het terrein van software voor tekstleesbaarheid, tekstcorrectie en het testen van taalvaardigheid zijn 
in projecten met Revisely13, de Commissie voor Toetsen en Examens14 en de universiteiten van 
Groningen en Utrecht belangrijke vorderingen gemaakt. Daarvan is GECCO15 als een belangrijk resultaat. 
GECCO is een generieke omgeving waarmee spellingcheckers gemaakt en toegepast kunnen worden  Dit 
biedt interessante mogelijkheden voor vermarkting aan overheid en bedrijfsleven die de komende 
periode nader verkend en uitgewerkt gaan worden. 

Op het gebied van spraakherkenning en sprekerherkenning zal de komende jaren een innovatieslag 
moeten worden gemaakt. Deze wordt gezocht in de toepassing van diepe neurale netwerken (DNN) en 
bijbehorende pakketten als KALDI16. Voor het FAME project zal een herkenner voor het Nederlands en 

                                                      
7 http://www.elra.info/en/islrn/ 
8 http://webservices-lst.science.ru.nl/ 
9 Het daarvoor benodigde licentiebeleid komt aan de orde in sectie 4. 
10 http://proycon.github.io/folia/ 
11 https://www.languageininteraction.nl/ 
12 http://www.nederlab.nl/ 
13 http://revise.ly 
14 https://www.hetcvte.nl/ 
15 https://github.com/proycon/gecco/ 
16 http://www.cs.cmu.edu/~ymiao/kaldipdnn.html 
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het Fries worden ontwikkeld. Voor talen als het Engels en Duits kan wellicht worden samengewerkt met 
ons spin-off-bedrijf Novolanguage17. Zoals geldt voor alle software die binnen CLST wordt ontwikkeld zal 
de FAME-programmacode als Open Source beschikbaar worden gesteld. 

Binnen CLST en in samenwerking met diverse partners in verschillende nationale en Europese projecten 
werd in de afgelopen jaren software ontwikkeld voor spreekvaardigheidstraining. Een belangrijke 
uitdaging voor de komende tijd zal zijn om hier, samen met Novolanguage, een robuuste component 
voor uitspraaktraining aan toe te voegen. Voor CLST kunnen in dit verband nog de 
annotatiewerkzaamheden genoemd worden die bestaan uit het annoteren van uitspraakfouten van 
taalleerders in door Novolanguage en/of CLST opgenomen spraakdatabases.  

Het machinepark en de ICT-capaciteit maakt het mogelijk dat CLST als datacentrum voor CLARIAH 
optreedt. Gezien de huidige centra en hun capaciteit lijkt er behoefte te zijn aan een plaats waar 
taaldata toegankelijk voor de buitenwereld wordt gemaakt volgens de eisen die CLARIAH aan dergelijke 
dcentra stelt.  CLST ziet hier voor zichzelf een mogelijke rol ontstaan voor resources (data en software) 
die voortkomen uit eigen ontwikkeling, productie of curatie.  De CLST-onderzoeksdomeinen verlenen 
CLST een duidelijk en speciaal profiel binnen het bestaande geheel van datacentra. CLST zal 
onderzoeken of het binnen dit kader als een CLARIN centre (van bijvoorbeeld type C) kan optreden.18 
Daarnaast zal CLST zich oriënteren of het binnen de CLARIN-ERIC als Knowledge Centre19 voor in huis 
ontwikkelde software kan fungeren. 

Samenvattend zullen we ons de komende vijf jaren richten op 

• Het uitbouwen van de datacuratieservice in CLARIAH, in samenwerking met de UB Nijmegen; 

• De doorontwikkeling van Frog, PICCL, UCTO, FLAT en CLAM in het kader van CLARIAH (en daarbuiten) ; 

• Het doorontwikkelen en promoten van FoLiA; 

• Het onderhouden en op bescheiden schaal (door)ontwikkelen van apps; 

• Het ontwikkelen en hosten van open zoeksoftware; 

• Het ontwikkelen van nieuwe spraakherkenningsoftware (met DNN-technologie); 

• Het doorontwikkelen van software voor uitspraaktraining ; 

• Het  doorontwikkelen en promoten van GECCO; 

• Het in de lucht brengen van services voor Valkuil en Fowlt; 

• Het onderzoeken van de mogelijkheden om voor vertrouwde software en data een rol te vervullen als 
kennis- en/of datacentrum binnen CLARIN ERIC en/of voor de universiteit.  

                                                      
17 http://novolanguage.com/ 
18 http://www.clarin.eu/sites/default/files/centres-CLARIN-ShortGuide.pdf 
19 https://www.clarin.eu/node/4212 
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3 Samenwerking en financieringsmogelijkheden 
Samenwerking met anderen is in de context van de hedendaagse financieringmogelijkheden van groot 
belang om het onderzoek in de genoemde onderzoeksdomeinen en de domeinoverschrijdende thema’s 
tot een succes te maken. Omgekeerd is het zo dat de domeinen gekozen zijn in het licht van de potentie 
van bestaande en verwachte samenwerkingsverbanden. Hieronder zullen we per domein aangeven 
welke samenwerkingsvormen naar ons idee een vruchtbare bodem bieden voor de verdere ontwikkeling 
van het thema. We zullen daarbij onderscheid maken tussen partners binnen en buiten de RU. 

Om te beginnen kan worden opgemerkt dat de intensiefste samenwerking plaats heeft met de afdeling 
Taalwetenschap (in het bijzonder met de vaste stafmedewerkers uit de voormalige leerstoelgroep van 
prof. Boves) en inmiddels ook  de afdeling Communicatie en Informatiewetenschappen (meer specifiek 
de leerstoelgroep van prof. van den Bosch). De onderzoeksthema’s hangen nauw samen met de 
expertise van deze collega’s. In het verleden maar ook in de toekomst zullen zij naar verwachting voor 
een aanzienlijk deel bijdragen aan de acquisitie van relevante projecten voor CLST. 

Binnen de faculteit bewegen verschillende onderzoeksgroepen zich op de vier onderzoeksdomeinen 
waar ook CLST zich op richt. De twee meest direct betrokken groepen zijn Language and Speech 
Technology (LST), en Language and Speech, Learning and Therapy (LS-LT).  Het feit dat de voorzitter van 
het CLST-bestuur vanaf september 2015 tevens de positie van CLS-directeur heeft, zal de onderlinge 
afstemming van onderzoeksbeleid en uitvoering versterken.  

Voor CLST blijft NWO een voor de hand liggende financier van onderzoek. De relevante subsidie-
instrumenten variëren van de Vrije Competitie tot het topsectorenprogramma Creatieve Industrie. Van 
het laatste programma is onzeker hoe lang het zal blijven bestaan. Ook de individuele 
subsidiemogelijkheden onder het VENI-VIDI-VICI-programma kunnen voor CLST interessante 
onderzoeksprojecten opleveren en moeten daarom in het oog gehouden worden (zie ook paragraaf 3.5).  

Voor aanvragen op Europese schaal moet worden gekeken naar Horizon2020.20 H2020 bood tot nu toe 
voor CLST ruime mogelijkheden voor het indienen van projectvoorstellen in elk van de drie pilaren: 
Excellent Science, Industrial Leadership, en Societal Challenges.  

Bij Excellent Sciences  zal de aandacht vooral uitgaan naar het instrument FET (Future and Emerging 
Technologies) en de Marie Skłodowska-Curie Actions.   

Industrial Leadership heeft een aantal interessante ICT Challenges onder Content Technologies and 
Information Management (zoals: big data, cracking the language barrier, technologies for better human 
learning & teaching, advanced digital gaming, multimodal and natural computer interaction). 

Bij de Societal Challenges moet gedacht worden aan de onderdelen Europe in a changing world – inclusive, 
innovative and reflective societies en secure societies. 

                                                      
20 Zie ook http://www.h2020.nl, http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm. De officiële 
werkprogramma’s zijn te vinden in http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-
documents 

http://www.h2020.nl/
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
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De provincie Gelderland heeft bij het College van Bestuur interesse getoond voor de vraag hoe 
taalonderzoek en –onderwijs een rol kan spelen in de ontwikkeling van de regio. Antal van den Bosch 
heeft het idee van o.a. Martin Spitholt (TeleCats) e.a. voor een “Language Valley” namens CLST 
gepresenteerd aan vertegenwoordigers van het CvB en de provincie. CLST zal in dat kader actief 
meedenken hoe met hulp van provinciale ondersteuning de relatie tussen de Radboud als 
kennisinstituut en het bedrijfsleven versterkt kan worden op het vlak van taal- en spraaktechnologie en 
databeheer.  

 

3.1 TST voor data mining & knowledge discovery 
Voor dit domein zien we de volgende samenwerkingsmogelijkheden binnen onze eigen faculteit  

• Samenwerking in aanvragen van onderzoekers van CLS21 voor projecten waar een taal- en/of 
spraaktechnologische component onderdeel van uitmaakt. De verwachting is dat dit in 
toenemende mate het geval zal zijn. CLST ziet voor zichzelf een (blijvende) rol om onderzoekers 
hierop te wijzen en daarin te begeleiden. 

• Datzelfde geldt ook voor aanvragen van onderzoekers van HLCS.22  Bewustwording van het 
belang van tweede en derde geldstroomaanvragen zal daar de komende periode door de 
directeur HLCS worden benadrukt en CLST wil graag inzetten op de mogelijkheden tot 
samenwerking die dit biedt. 

• Activiteiten dienaangaande kunnen de komende periode uitstekend worden gecoördineerd van 
de Research Support Office waar de directeuren van CLS, HLCS en CLST deel van uitmaken. 

• Er zijn goede mogelijkheden tot samenwerking met het CPG (Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis). Hier bevinden zich politieke archieven van een omvang die de mogelijkheden van 
handmatige ontsluiting inmiddels verre overstijgt. Samenwerking kan vorm krijgen in aanvragen 
bij NWO (Open competitie) en SURF. In ’een dergelijke samenwerking kunnen vele van 
bovengenoemde punten worden toegepast en doorontwikkeld. Mogelijkheden voor 
samenwerking zullen worden verkend. 

Binnen de breedte van onze universiteit zien we de volgende samenwerkingsmogelijkheden:  

• CLST werkt actief samen met het Institute for Computing and Information Sciences (ICIS). Een 
deel van deze samenwerking is vormgegeven in het Information Foraging Lab (IFL). CLST zal de 
contacten met  Wessel Kraaij, Tom Heskes, en Arjen de Vries de komende jaren verder 
versterken. Ook met deze partners liggen aanvragen bij NWO voor de hand, bijvoorbeeld op het 

                                                      
21 http://www.ru.nl/cls/ 
22 http://www.ru.nl/hlcs/ 
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gebied van geavanceerde machine-learning technieken (Tom Heskes) en de interactie tussen 
systemen en gebruikers (Wessel Kraaij, Arjen de Vries).  

• Samenwerking met Radboud UMC in de persoon van Wynand Alkema, expert op het gebied van 
biomedische textmining, zou tot gezamenlijke aanvragen kunnen leiden. Er is veel interesse in 
het ontsluiten van medische dossiers. 

Er zijn de volgende samenwerkingsmogelijkheden met andere universiteiten:  

• CLST heeft een goed netwerk van Nederlandse en Vlaamse Universiteiten. Onderzoekers van 
CLST werken momenteel samen met onderzoekers in Leuven, Antwerpen, Gent, Twente, Tilburg, 
Groningen en Amsterdam (UvA, VU en CWI). Deze contacten zullen de komende jaren verder 
uitgebouwd worden en mogelijk leiden tot gezamenlijke projectaanvragen. 

• Op het vlak van audioverwerking zijn goede partners vanouds de universiteiten van Leuven 
(ESAT/PSI Speech)en Gent (ELIS /DSSP). Met hen kunnen we zeker projecten in Europees kader 
aanvragen. 

Ten aanzien niet-universitaire instituten zien we de volgende kansen: 

• Buiten de universiteiten zullen de contacten met DANS en NOTAS worden benut; 

• Met de KNAW-instituten Meertens en Huygens ING werd al in meerdere projecten 
samengewerkt; momenteel wordt o.a. samengewerkt in het grote CLARIAH-programma; 

• CLST was actief binnen een COMMIT-project (Infiniti). Er komt een vervolg op COMMIT in de 
vorm van COMMIT2DATA. CLST is betrokken bij het formuleren van de subsidieprogramma’s 
binnen COMMIT2DATA. Hier liggen kansen voor projecten op het gebied van (1) text mining en 
(2) ontsluiting van audiovisuele archieven. 

• Er zijn eerste contacten gelegd met het Nationaal Archief en Archief2020.nl23. Er zal gepoogd 
worden om dit om te zetten naar een textminingproject. 

• De contacten met TNO-ICT op het gebied van medische text mining hebben in 2015 tot twee 
kleine aanvragen geleid. De contacten met TNO worden de komende jaren versterkt door 
contact te zoeken met mensen als Judith Kessens en Anita Cremers. 

Voor internationale samenwerking kan het volgende voorzien worden: 

• Voor data mining moet de komende tijd beslist naar de mogelijkheden van Europese subsidies 
worden gekeken. Het streven moet erop gericht zijn onze expertise in zoektechnieken (audio en 
tekst), en annotatietools in een Europese context in te brengen.   

                                                      
23 https://archief2020.nl/ 
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3.2 TST voor taalleren en taalonderwijs 
Het thema TST voor taalleren en taalonderwijs kan bogen op een breed netwerk van samenwerkende 
partners. Binnen de universiteit zijn te noemen CLS, het Donders Instituut, Radboud in’to Languages 
(In’to) en NovoLanguage. Via Radboud in’to Languages wordt weer toegang verkregen tot andere 
netwerken zoals de NUT, Cercles, en Levende Talen. 

Verder zijn er in het taalgebied samenwerkingsverbanden met verschillende universiteiten, hogescholen, 
bedrijven en organisaties zoals bijvoorbeeld de Hogeschool Rotterdam, de Universiteit van Amsterdam, 
het Friesland College, de Fryske Akademy, de Universiteit Antwerpen, de Katholieke Universiteit Leuven, 
Campus Kortrijk (KULAK), de Thomas More Hogeschool in Antwerpen, Waag Society, Bureau ICE, 
Readspeaker, Zwijsen, Televic en EarlyBird. Contacten zijn er met veel meer kennisinstellingen en 
bedrijven. 

Internationaal wordt er samengewerkt met de universiteiten van Newcastle, Wenen, Jyväskylä, Helsinki, 
Aalto, Edinburgh, de ATHENA Group, met bedrijven als SkillPixels en het internationale netwerk 'Speech 
and Language Technology in Education' (SLaTE), waarvan Strik voorzitter is. 

Voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van TST-gebaseerd Taalleren en –onderwijs is er een 
aanzienlijke reeks van financiers waar CLST kansrijke projectvoorstellen kan indienen: 

• Europees: 

o H2020 : FET, ITN, ICT: ICT20 – 2017: Tools for smart digital content in the creative 
industries, ICT22 – 2016: Technologies for Learning and Skills, ICT24 – 2016: Gaming 
and gamification. 

o Erasmus +  

• Nationaal: 

o NWO: GW, Creatieve Industrie, MagW, STW Open Technologie Programma, Take Off 

o Ministerie OCW 

o Uitgevers 

o Voor de doorontwikkeling van onze software t.b.v. automatische correctie van 
schrijftaken zoeken we voortgaande samenwerking met het bedrijf Revisely en met de 
Commissie van Toetsen en Examens (CvTE) 

3.3 TST voor de zorg  
Binnen de faculteit zijn er verkennende contacten met de onderzoeksgroep Persuasive Communication  
(Enny Das en  José Sanders) en met Esther Janse. Via de lopende projecten is er samenwerking met het 
Donders Centre en de ziekenhuizen UMCN en SMK, en de Europese partners van het Opti-Fox project. 
Verder lopen er via de SMK en OSTT lijnen naar andere revalidatie-instellingen.  
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Buiten Nijmegen zijn er contacten met de VU en het Nederlands Kanker Instituut. Internationaal is er 
samenwerking met Aston University, The Stroke Association, University of Central London, University of 
Rome, La Sapienza, Institute IRCCSS Camillo Venezia, Erasmus University Medical Centre, University of 
Geneva en University Hospital Leipzig voor het voorbereiden van een Europese aanvraag rondom Afasie. 

Ook voor de gezondheidszorg zijn er vele financieringsmogelijkheden. Als de meest in het oog lopende 
noemen we: 

Europees: 

- H2020: Section Health-demographic-change-and-wellbeing, SC1-HCO-14–2016: Digital health literacy 
and workforce IT skills; Section Europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies, 
REV-INEQUAL-09-2017: Boosting inclusiveness of ICT-enabled research and innovation  

Nationaal: 

- NWO: ZonMW, NIG, Creatieve Industrie 

- STW Open Technologie Programma, Take Off 

- Ministerie VWS 

- Collectebusfondsen 

- StitPro 

Instellingen: 

- Verzekeraars 

- Ziekenhuizen 

3.4 Language resources en infrastructuur 
CLST participeert in verschillende netwerken van waaruit samenwerking in de vorm van 
projectvoorstellen en opdrachten kan worden geïnitieerd.  Voor het uitbouwen van de speerpunten 
voor het domein Language resources en infrastructuur (zoals benoemd in paragraaf 2.4) zijn de 
volgende netwerken en partners van belang: 

- CLARIAH: http://www.clariah.nl/ 

- CLARIN-EU en CLARIN-ERIC: http://www.clarin.eu 

- ELRA: http://www.elra.info/en/ 

- Language in Interaction: https://www.languageininteraction.nl/ 

- Nederlab: http://www.nederlab.nl/ 

- College voor Toetsen en Examens:  https://www.hetcvte.nl/ 

- Revisely: http://revise.ly 

- Novolanguage: http://novolanguage.com/ 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
http://www.clariah.nl/
http://www.clarin.eu/
http://www.elra.info/en/
https://www.languageininteraction.nl/
http://www.nederlab.nl/
https://www.hetcvte.nl/
http://revise.ly/
http://novolanguage.com/
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Dit zijn tevens de voornaamste beoogde financieringsbronnen voor dit domein. Daarnaast moet gedacht 
worden aan de mogelijkheden die NWO biedt voor het opzetten van projecten met een infrastructurele 
component. 

Verder zal nadrukkelijk samenwerking met onderzoekers van HLCS en de Faculteit Theologie, Filosofie 
en Religiewetenschappen worden gezocht om gezamenlijke onderzoeksprojecten aan te vragen met een 
TST-gerelateerde resourcecomponent.   

Verdere mogelijkheden op het zorgdomein liggen er in samenwerking met de SMK en wellicht de HAN 
(nu Lilian Beijer voor beide organisaties werkzaam is).  

3.5 Enkele strategische overwegingen 
Fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek drijft op het werk van excellente onderzoekers en de 
promovendi die zij aantrekken . Om die reden moet er voortdurend ruimte zijn voor promotieplaatsen 
in projectaanvragen. Een bijkomend voordeel hiervan zijn de promotiepremies die succesvolle 
promovendi voor de faculteit verwerven. Tevens moeten postdocs worden aangemoedigd tot en 
geholpen bij het schrijven voor NWO Vernieuwingsimpulsen voor excellente postdocs: VENI, VIDI, VICI. 

De vaste medewerkers van CLST hebben de status van senior. Dat betekent dat hun salarissen niet 
volledig door de standaard VSNU-vergoedingen in NWO-projecten gedekt worden. Om die reden moet 
nadrukkelijk naar financiers gezocht worden die reële salariskosten uitbetalen. Deze zijn te vinden bij 

- Europese subsidiefondsen in Horizon202024 en Erasmus+.   

- STW Take Off 

- Projecten met resultaatverplichting  

- Opdrachten uit het bedrijfsleven.  

Juist bij de laatste zijn ook winsten te maken.  Deze zijn nodig om de overheadkosten van CLST te 
dekken. Bij het zoeken naar financiers zal daarom naar een goede mix gezocht moeten worden waarbij 
financiers die minimaal kostendekkende vergoedingen bieden niet uit het oog verloren mogen worden.  

                                                      
24 Marie Curie netwerken bieden hiervoor geen mogelijkheden omdat deze alleen nieuw aan te stellen buitenlands 
personeel subsidiëren.   
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4 Commercialisering van onderzoek 
Valorisatie van onderzoeksactiviteiten krijgt toenemende aandacht in het facultaire en universitaire 
beleid. Het feit dat CLST opereert op het grensvlak van de tweede en derde geldstroom plaatst CLST in 
een goede positie hierin een actieve rol te spelen, met als uitgangspunten: 

- CLST is een onderzoeksinstituut 
- Productontwikkeling moet in bedrijven of spin-offs plaatsvinden 
- CLST heeft een eigen profiel 

 

CLST richt zich op onderzoeksactiviteiten. Commerciële doorontwikkeling zal, in nauw overleg met de 
faculteit en MSO/Radboud Innovation, in een commerciële bedrijfsvorm gestalte moeten krijgen die 
organisatorisch los staat van CLST zelf. Dat kunnen bedrijven zijn waarmee een nauwe samenwerking 
wordt aangegaan (zoals Revisely) of spin-offs (zoals Novolanguage).  Met spin-offs zullen goede 
afspraken gemaakt moeten worden, met name inzake bedrijfsaandeel, royalties en kennisoverdracht. En 
in alle gevallen moeten goede afspraken met betrekking tot licenties worden gemaakt.  

Het licentiebeleid dat we hanteren moet nauw aansluiten bij de Open Source benadering om software 
aan derden beschikbaar te stellen. Het gekozen GPLv3-model25 sluit commercialisering van software niet 
uit omdat we gebruik kunnen maken van multiple licensing. Zo kan een bepaalde versie van open source 
software “bevroren” worden en aan een commerciële partner worden verkocht onder een commerciële 
licentie. Deze versie mag het bedrijf dan zelf verder ontwikkelen en in eigen software inbouwen, in de 
wetenschap dat er parallel ook een open source-versie van de software bestaat (die mogelijk 
doorontwikkeld wordt). Dit licentiemodel heeft echter wel het nadeel dat commerciële partijen zelf een 
server kunnen opzetten  en exploiteren waarop de software draait. Om dit ongewenste gebruik tegen te 
gaan zal CLST de komende tijd overgaan op het Affero GPL-model.26 

CLST heeft grote behoefte aan meer kennis over geschikte licentiemodellen, terwijl er hiervoor op 
facultair en centraal niveau geen verdere ondersteuning wordt  geboden. Meer kennis hierover zal 
worden gezocht met verschillende experts op dit gebied bijv. bij de NOVU27 en STW28. 

CLST biedt uitdrukkelijk geen helpdesk-functie voor de eigen software; in licentieteksten maken we met 
een disclaimer duidelijk dat we geen enkele garantie geven. 

Ook het aanvragen van patenten behoort tot het kader van commercialisering van activiteiten. Voor de 
universiteit staat uitwisseling van kennis voorop en dat kan op gespannen voet staan met het (tijdelijk) 
achterhouden van kennis t.b.v. een patent. Bovendien kost het verkrijgen van een patent veel geld en 
inspanning, wat weer door de universiteit terugverdiend moet worden.  Bovendien blijkt dat de 
voornaamste “producten” die CLST ontwikkelt (software) moeilijk te patenteren zijn.  

                                                      
25 http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License 
26 http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html 
27 http://novu.nl/ 
28 http://www.stw.nl/nl/content/algemeen 

http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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Eigendomsbescherming is juridisch eveneens te borgen door de combinatie van copyright en 
naamregistratie via een bijbehorende dommeinnaam (URL). CLST zal daarom de acquisitie van patenten 
afraden en hier alleen in uitzonderlijke (en te verantwoorden) gevallen aan meewerken.  

De komende jaren zal valorisatie van onderzoek op centraal niveau worden gebundeld onder een 
nieuwe unit Radboud Innovation. CLST zal zich via de Faculteit der Letteren en CLS beijveren voor een 
vruchtbare samenwerking.   

Met betrekking tot publicaties en data staat CLST, in overeenstemming met de doelstellingen van de 
Radboud Universiteit29, een open–accessbeleid voor.  

                                                      
29 http://www.ru.nl/ubn/diensten/onderzoek/open-access-0/ 
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5 Personeel 

5.1 Formatie 
De huidige vaste formatie van CLST bestaat uit de volgende personen: 

- H. Van den Heuvel: directeur/projectmanager (1.0 fte waarvan 0.3 fte als directeur) 

- L. ten Bosch: senior onderzoeker (0,4 fte) 

- C. Cucchiarini: inhoudelijk projectleider/senior onderzoeker (0.5 fte) 

- E.  Sanders: inhoudelijk projectleider/programmeur (1.0 fte) 

- S. Verberne:  senior onderzoeker (0.2 fte) 

- H. Cranen-Jooren: secr.ondersteuning (0.3 fte) 

Mw H. Cranen-Jooren zal  per april 2016 vervroegd uittreden waardoor een vervanger voor haar zal 
moeten worden gevonden.   

Verder zijn medewerkers met een vaste aanstelling bij Taalwetenschap en CIW betrokken bij de 
acquisitie van projecten die bij CLST landen, en,  in geval van toekenning, bij het inhoudelijke 
management en de uitvoering van deze projecten.  

Sinds maart 2015 wordt het spraaktechnologisch onderzoek zoals dat door CLST wordt gedaan niet 
langer direct aangestuurd door een hoogleraar gespecialiseerd in de spraaktechnologie.  Voor het 
verwerven van onderzoeksvoorstellen en het begeleiden van promovendi die onderzoek verrichten op 
het terrein van de spraaktechnologie acht CLST het van belang dat er een beroep gedaan kan worden op 
een hoogleraar (bij voorkeur aangesteld bij de Faculteit der Letteren van de RU). De benoeming van een 
(bijzonder) hoogleraar met een leeropdracht op het terrein van de spraaktechnologie zou de profilering 
van CLST verder versterken. CLST zal zich voor realisatie hiervan inzetten.   

5.2 Loopbaanbegeleiding en opleiding 
Voor alle CLST-medewerkers wordt groei in kennis en vaardigheden nagestreefd, waardoor zij voor 
zowel universiteit als bedrijfsleven interessante werknemers zijn en blijven. Voor dat doel zal CLST zijn 
medewerkers tijdens jaargesprekken stimuleren om opleidingen en cursussen te volgen en alle andere 
activiteiten te ondernemen die hun inzetbaarheid binnen CLST en hun positie op de arbeidsmarkt 
kunnen verbeteren. Dit geldt voor zowel vast als tijdelijk personeel. De kosten die met de 
opleidingsactiviteiten gemoeid zijn maken zo veel mogelijk deel uit van de integrale kosten van de 
projecten. In voorkomende gevallen kunnen deze activiteiten worden betaald uit de bedrijfsreserves. 
Opdrachtgevers zullen alleen expliciet aangesproken worden voor de financiering van opleiding en 
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training als overeengekomen is dat een aanvullende opleiding voor de uitvoering van een specifiek 
project noodzakelijk is.  

Bij opleiding en scholing van personeel wordt een evenwicht nagestreefd tussen de belangen van CLST 
en de belangen van de medewerkers. Voor de stafleden met een aanstelling voor onbepaalde tijd zal het 
zwaartepunt de komende jaren liggen bij het vergroten van hun vaardigheid in het schrijven van 
projectvoorstellen en/of in het managen van onderzoeksprojecten. Voor de stafleden met een 
aanstelling voor bepaalde tijd die een promotie-verplichting hebben ligt de focus in de opleiding op het 
maximaliseren van de kansen op interessante post-doc aanstellingen, bij de Radboud Universiteit 
Nijmegen of elders. Ook voortzetting van de carrière buiten de academische wereld zal desgewenst 
worden nagestreefd en ondersteund.  

Sabbaticals en spaarverloven van CLST-medewerkers moeten worden gefinancierd uit de integrale 
projectkosten. De periode van alle soorten verloven moet in nauw overleg met de directeur worden 
overeengekomen, zodat taken tijdig kunnen worden overgedragen of, indien de werkzaamheden dit 
toelaten, kunnen worden uitgesteld. 

Bezoeken aan conferenties zullen in principe worden geboekt op de projecten waarvan het onderzoek 
gepresenteerd wordt. Over het algemeen is daar in onderzoeksprojecten (NWO, EC) geld voor 
toegekend. Bezoek van conferenties moet als regel vergezeld gaan van een presentatie van eigen werk 
of werk van CLST-collega’s.  In uitzonderingsgevallen en bij beurzen kan van deze regel worden 
afgeweken als het belang van CLST daar mee gediend is. 

Voor cursussen en trainingen trekt CLST jaarlijks in totaal 2 kEUR uit. Het gaat hierbij om specifieke 
vakinhoudelijke cursussen toegesneden op individuele medewerkers. Cursussen in het kader van 
loopbaanontwikkeling worden door de universiteit bekostigd. 

5.3 Opleidingsmogelijkheden studenten 
De mogelijkheid om onderwijs aan studenten aan te bieden is niet leidend bij het bepalen van de 
onderzoeksthema’s van CLST, wel is het een belangrijk en aantrekkelijk bijkomend voordeel wanneer 
het onderzoek bij het onderwijs in de faculteit aansluit. Het verhoogt namelijk de relevantie voor 
de  faculteit, en biedt een duidelijke mogelijkheid voor de opleiding van nieuwe onderzoekers. 

Er bestaat veel zorg over de opleiding van nieuwe taal- en spraaktechnologen, zeker nadat de 
masteropleiding Taal-/Spraaktechnologie werd beëindigd. In de research master Language and 
Communication wordt inmiddels onderwijs in TST aangeboden in de vorm van de specialisatie Language 
and Speech Technology. De cursussen trekken ook studenten van de masteropleidingen Kunstmatige 
Intelligentie en Data Science. Met name bij de opleiding Kunstmatige Intelligentie liggen veel 
raakvlakken met het onderzoek dat onder de vlag van CLST wordt uitgevoerd. Gebleken is dat vanuit 
deze opleiding geschikte studenten voor studentassistentschappen (en voor TST-cursussen) te 
recruteren zijn.  Deze bron van jonge aanwas zal blijvend worden gemonitord en aangeboord .  
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Verder zal gezocht worden naar mogelijkheden om stages in projecten in te bouwen.  Hierbij valt te 
denken aan stages in het kader van de research masteropleiding Language and Communication, maar 
ook aan joint-degree-opleidingen zoals deze in Groningen, Saarbrücken en Edinburgh worden 
aangeboden. Korte beschrijvingen van de stages zullen beschikbaar worden gemaakt op de website van 
CLST. Er zal gekeken worden naar mogelijkheden om een stagemarkt bij Letteren op te zetten, of om bij 
bestaande stagemarkten zoals bij het IMPRS (MPI) of het Donders aan te sluiten. 

 

5.4 Afstemmingsrelaties 
Als eerstverantwoordelijke voor het functioneren van de directeur CLST zal de voorzitter van het CLST-
bestuur optreden.  Daarmee is deze de natuurlijke gesprekspartner voor diens jaargesprekken  en 
beoordelingsgesprekken. 

De directeur zal functionerings- en beoordelingsgesprekken met de vaste en tijdelijke medewerkers van 
CLST voeren. Indien hij dit wenst kan hij een seniorbegeleider vragen aan dit gesprek deel te nemen.  De 
directeur is tevens de eerste aangewezene voor de jaargesprekken. In voorkomende gevallen kan hij een 
jaargesprek aan een senioronderzoeker delegeren 

 

5.5 Samenwerking 
Een van de unieke kenmerken van CLST is de aanwezige expertise op het gebied van zowel  de taal- als 
de spraaktechnologie. Om dit gegeven zo goed mogelijk te verzilveren is het van belang dat de 
taaltechnologen en spraaktechnologen meer gezamenlijke projecten uitvoeren. De kerndomeinen van 
het CLST onderzoek bieden de mogelijkheid tot samenwerking. Om samenwerking te realiseren is het 
nodig om bij projectvoorstellen uitdrukkelijk na te gaan of en hoe de aanvraag  versterkt kan worden 
door de inbreng van de expertise van beide kanten.  Als eerste stap is het daarom nodig elkaars 
aanvragen te lezen en vervolgens te bezien of er een gezamenlijke aanvraag van kan worden gemaakt. 

Daarom zal de directeur ervoor zorgen dat  de betrokken senioronderzoekers regelmatig samenkomen 
om acquisitieplannen en lopende projectvoorstellen met elkaar te bespreken.  
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6 Voorzieningen en infrastructuur 

6.1 Directie en Secretariaat 
Omdat de kosten voor directie en administratie echte overheadkosten zijn moeten deze zo laag mogelijk 
worden gehouden. De huidige omvang bedraagt 0,3 fte directie en 0,3 fte secretariële ondersteuning. 
Het streven is om de kosten voor overhead onder het beheer van lopende projecten onder te brengen. 
De rest moet uit de winst op projecten bekostigd worden.  

Voor een slagvaardig optreden van CLST moeten de lijnen met de afdelingen Personeel & Organisatie en 
de financiële administratie kort zijn. Financieel en personeel beheer van projecten moeten efficiënt door 
directeur en diens administratieve ondersteuning kunnen worden uitgevoerd.  Daarvoor is het 
noodzakelijk dat zaken van financieel en personeel beheer niet bij de onderzoekers worden neergelegd.  
De verwachting is dat de samenwerking binnen het Research Support Office (zie sectie 6.4) hier verder 
aan kan bijdragen. 

6.2 ICT 
Het eigen machinepark (smurfland) in het Erasmusgebouw waarover CLST tot voor kort beschikte is 
opgegeven. In plaats daarvan is geïnvesteerd in nieuwe voorzieningen en zijn  alle reken- en 
opslagfaciliteiten ondergebracht bij een hierin gespecialiseerd onderdeel van de universiteit (C&CZ30).  
Dit cluster (genaamd ponyland) beslaat momenteel  elf rekenservers elk bestaande uit bestaan uit 16 
(2x8) core machines met een intern geheugen van 128 of 256 GB, twee webservers en een dataserver 
met een opslagcapaciteit van 250 TB. 

Er is een onderhouds- en vervangingsplan voor dit machinepark opgesteld dat jaarlijks bijgewerkt wordt. 
Het plan voor ziet in een geleidelijke vervanging van de machines door een strategische mix van 
nieuwkoop (en verkoop) en verlenging van onderhoudscontracten. 

Het systeembeheer vindt aan de hardwarekant plaats door medewerkers van C&CZ en aan CLST-zijde 
door een systeembeheerder die hier een aanstelling van 0,3 fte voor heeft (waarvan 0,15 fte wordt 
bekostigd door CLS). Deze capaciteit schiet momenteel tekort. Door een toezegging van het College van 
Bestuur zal er begin 2016 een uitbreiding van het systeembeheer plaatsvinden in combinatie met extra 
programmeercapaciteit ten behoeve van het CLS. CLST speelt hierdoor een belangrijke rol in de 
realisatie van de ICT-(onderzoeks)infrastructuur van de faculteit.  

                                                      
30 http://wiki.science.ru.nl/cncz/Hoofdpagina 
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6.3 Werkplekken 
CLST-medewerkers zijn momenteel in het Erasmusgebouw gehuisvest bij medewerkers van de afdeling 
TW (rond de voormalige leerstoelgroep van prof.  Boves) op de achtste verdieping, en op de vierde 
verdieping voor zover het om medewerkers gaat die onder de leerstoelgroep van prof. Van den Bosch 
vallen. Vanuit het perspectief van CLST is het wenselijk dat de medewerkers op een en dezelfde 
verdieping gehuisvest worden omdat dit veel beter is voor het onderlinge contact.   

Toewijzing van kamers en werkplekken vindt plaats in overleg met de voorzitter van de afdeling TW. 
Toewijzing van de standaard werkplek-PC vindt plaats via de aanstelling bij CLST. 

6.4 Onderzoeksinbedding 
Naast de hierboven genoemde voorzieningen en de personeelsvoorzieningen is het voor een gunstig 
onderzoeksklimaat bevorderlijk dat er goede en gestructureerde mogelijkheden zijn voor onderling 
overleg. Hierdoor kijken onderzoekers verder dan hun eigen onderwerp, wordt samenwerking en 
teamgeest bevorderd en per saldo de productiviteit vergroot. Daartoe zijn er tweewekelijkse 
bijeenkomsten van de onderzoeksgroep LST  en twee maal per semester een bijeenkomst van de 
gecombineerde onderzoeksgroepen LST en LS-LT.  Daarnaast ontmoeten de CLST-medewerkers elkaar  
bij  aparte CLST-bijeenkomsten die jaarlijks een- of tweemaal plaatsvinden rond een speciaal thema. 
Deze bijeenkomsten blijken als zinnig te worden ervaren en zullen daarom worden voortgezet.   

Onderzoekers die voor CLST  aanvragen doen en projecten managen vragen in toenemende mate om 
ondersteuning van de faculteit.  Sinds begin 2015 beschikt de faculteit over een Research Support 
Office31 (RSO) waar de directeur CLST ook deel van uitmaakt. Het RSO ondersteunt onderzoekers bij het 
aanvragen én managen van projecten. Voor CLST zijn op deze manier de lijnen naar  het centrum van 
onderzoeksbeleid  en –ondersteuning aan de faculteit kort. Voor de faculteit betekent het inbreng van 
extra expertise in de RSO. De  capaciteit van het RSO volstaat niet voor de taken die er in potentie liggen.  
Naar verwachting wordt die capaciteit in 2016 uitgebreid met extra valorisatiemedewerkers.   

                                                      
31 http://www.ru.nl/letteren/onderzoek/research-support/ 
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7 Profilering en PR 
Het streven is dat  medewerkers jaarlijks minstens één conferentie bezoeken waar ze hun werk 
presenteren. Bij die gelegenheden zijn zij tevens het visitekaartje van CLST. Er zal op gelet worden dat 
als affiliatie CLS/CLST wordt gebruikt. Dat geldt ook voor publicaties. 

Publicaties worden openbaar en vindbaar gemaakt door middel van METIS. Wat in METIS wordt 
opgenomen verschijnt ook in de Radboud Repository32.  Hieraan worden niet automatisch de publicaties 
zelf gehecht. Deze moeten apart als PDF worden toegevoegd. Hierop zal ook in 2016-2020 worden gelet.  

Na afloop van elk project zal de projectleider worden gevraagd om een persbericht  te schrijven waarin 
de belangrijkste bevindingen van het project worden bekend gemaakt. Tevens zal er naar de 
demo(video) worden verwezen indien deze beschikbaar is. Contact met het publiek via de pers maakt 
deel uit van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bovendien is het een goed middel voor 
acquisitie om ook publiek als experts op ons vakgebied bekend te staan.  

Beelden in actie zeggen vaak meer dan woorden. Het is daarom van groot belang dat er demo’s in de 
vorm van websites en video’s worden gemaakt waarin de mogelijkheden en toepassingen van taal- en 
spraaktechnologie inzichtelijk worden gemaakt voor een divers publiek. Demo’s zijn onmisbaar om 
aandacht voor ons werk te wekken en nieuwe onderzoek aan te trekken. Bovendien kunnen ze worden 
gebruikt voor de werving van financiers voor verdere projecten. Daarom streeft CLST ernaar om voor elk 
project waarvoor het budget dit toelaat een demo te bouwen.  

De website van CLST zal worden geactualiseerd. Er zullen meer links naar demo’s en video’s worden 
opgenomen. Vanuit projectbeschrijvingen op de website zal naar software op science.ru.nl worden 
gelinked. Links naar video’s zullen tevens worden doorgespeeld aan NOTaS. Informatie over CLST-staf 
zal beschikbaar zijn via links naar hun pagina’s in de organisatiegids of naar hun persoonlijke homepages. 
Daarom zal er op worden gewezen deze informatie actueel te houden. 

Op initiatief van het CLST-bestuur is er in 2013 voor het eerst een demo-wedstrijd onder de CLST-
medewerkers gehouden. Deze wedstrijd zal ook in de komende jaren worden gecontinueerd.  
Belangrijke criteria voor een prijswinnende demo zijn: 

- Combinatie van taal- en spraaktechnologie 

- Incorporatie van bestaande innovatieve technologie die ontwikkeld is bij CLST 

- Aansprekend voor zowel vakgenoten als het algemene publiek 

- Gebaseerd op dynamische input van tekst en/of spraak 

- Relatief gemakkelijk te implementeren 

                                                      
32 http://repository.ubn.ru.nl/ 

http://repository.ubn.ru.nl/
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Indien de winnaar niet zelf in de gelegenheid is de demo te maken, zal worden gepoogd dit door middel 
van student-assistentie te doen. De studenten leren hier immers ook veel van. 
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8 Bestuur 
De leden van het bestuur van CLST worden vanuit verschillende hoedanigheden aangesteld. De 
reglementen geven hiervoor strikte richtlijnen.  Van het bestuur mag verwacht worden dat ze het beleid 
van CLST vormgeeft en de uitvoering ervan controleert. Voor buitenuniversitaire leden is de 
universitaire bestuursstructuur doorgaans behoorlijk ondoorgrondelijk. Van de directeur en de overige 
bestuursleden mag verwacht worden dat ze hierin zo goed mogelijk inzicht verlenen. De 
buitenuniversitaire leden zullen voor zichzelf steeds moeten afwegen in hoeverre ze, gegeven het beleid 
van CLST, de belangen van en de acquisitie t.b.v. het instituut zo goed mogelijk kunnen dienen.   
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