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1 Visie, missie en positionering  

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 direct 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.  

Deze visie is in de loop der jaren een stabiele basis gebleken voor onze activiteiten. 

1.2 Positionering en potentieel 

Ten opzichte van vergelijkbare onderzoeksinstellingen in Nederland kenmerkt CLST zich door een unieke 

combinatie van:   

 

1. Taal- en spraaktechnologie 
CLST is een van de weinige onderzoekscentra 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 is ondergebracht. Onderzoek, hetzij 
fundamenteel of toepassingsgericht, dat gefinancierd wordt vanuit NWO en de Europese Unie 
behoort nadrukkelijk tot de kernactiviteiten van CLST. CLST verleent als onderzoekscentrum ook 
diensten aan derden, maar dat is een relatief klein onderdeel van wat CLST doet. 
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CLST profileert zich nadrukkelijk als onderzoeksinstituut. De faculteit der letteren heeft voor ICT-

ondersteuning van haar medewerkers, ook op het vlak van AI en taal- en spraaktechnologie, het 

Humanities Lab1 opgezet, waardoor het onderzoekskarakter van CLST des te sterker benadrukt wordt.   

CLST is in de Faculteit der Letteren van de RU inhoudelijk ingebed in het Centre for Language Studies. 

Hier is het taal- en communicatieonderzoek van de faculteit gebundeld. Dit biedt een uitstekende 

context om actuele uitdagende onderzoeksthema’s vorm te geven en te versterken. Meer specifiek gaat 

het om digital humanities, taalverwerving, gebarentaal, communicatie en multimodaliteit. CLST 

profiteert verder van het feit dat de Radboud Universiteit een brede universiteit is met een grote 

diversiteit aan disciplines. Naast 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. Dit heeft 

op het gebied van kunstmatige intelligentie in 2019 zijn beslag gekregen in Radboud AI2. Hier wordt door 

deze faculteiten samengewerkt in AI-gerelateerd onderwijs, projectverwerving, het opzetten van ICAI-

labs, samenwerking met bedrijven, en aankoop van hardware.  

CLST kan slagvaardig opereren en is bijzonder succesvol in de acquisitie van projecten in Europees kader 

(Horizon2020, ICT, ETN, Erasmus) en in het managen van projecten volgens de richtlijnen die Brussel 

stelt. Tevens is CLST zeer succesvol gebleken 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. 

Onderwijs is geen prioriteit van CLST, maar medewerkers worden wel voor TST-gerelateerd onderwijs in 

het Departement Taal en Communicatie (TenC) ingezet. Hierin neemt CLST een verantwoordelijkheid 

voor de opleiding van nieuwe onderzoekers in eigen huis. 

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.3   

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. Communicatiegedreven kennisontsluiting; 
2. Taalleren en taalonderwijs; 
3. Communicatie in de zorg; 

 
1 https://www.ru.nl/facultyofarts/research/humanities-lab/  
2 https://www.ru.nl/ai/  
3 http://wiki.science.ru.nl/cncz/Hoofdpagina  

https://www.ru.nl/facultyofarts/research/humanities-lab/
https://www.ru.nl/ai/
http://wiki.science.ru.nl/cncz/Hoofdpagina
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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.  

1.4 Kansen voor de toekomst 

In mei 2020 is een SWOT-analyse uitgevoerd waarbij als kansen voor de komende beleidsperiode 

genoemd werden: 

1. Grote vraag naar TST in vele toepassingsgebieden (educatie, zorg, publieke sector) 

2. Meer opties t.a.v. van subsidieverstrekkers en subsidievormen vanwege onze multidisciplinaire 

werkwijze 

3. (inter)nationale investeringen in AI onderzoek 

4. Samenwerkingen binnen de universiteit (AI onderwijs, Radboud AI, Data Science, …) 

5. Samenwerkingen met externe partijen 

6. Accreditatie als CLARIN Kenniscentrum for Atypical Communication Expertise 

7. Participatie in Stichting Open Spraaktechnologie 

Deze kansen passen uitstekend in onze missie. In de hierna volgende hoofdstukken zal worden 

toegelicht hoe bovengenoemde kansen in onze beleidsplannen gestalte krijgen.  Overige 

aandachtspunten die in de SWOT-analyse naar voren kwamen zijn eveneens in de daarvoor geëigende 

secties van dit beleidsplan opgenomen. 
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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 missie van CLST (zie 1.3) 

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

• De opgebouwde track record in projectacquisitie; 

• De kansen die in de SWOT-analyse zijn opgemerkt (zie 1.2) 
 

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. Daarbij zal per 

domein worden belicht wat de onderzoeksonderwerpen voor de komende 5 jaar zijn, welke technologie 

daarvoor in het bijzonder gebruikt en doorontwikkeld moet worden, en ten slotte hoe zich de 

onderzoeksonderwerpen verhouden tot vier belangrijke thema’s: 

Onvoorspelbaarheid: hiermee bedoelen we onvoorspelbaarheid in de gehele keten van verwerking van 

data, maar ook de mogelijke mismatch tussen training en testdata, en onverwacht gedrag van de kant 

van de gebruiker als reactie op systeemoutput; Verder moet gedacht worden aan meetfouten en andere 

ruis; 

Uitlegbaarheid: hier gaat het om het begrijpen van wateen  blackbox-systeem doet; 

Flexibiliteit: dit betreft de aanpasbaarheid van een systeem aan veranderingen. Dat kan gaan over de  

porteerbaarheid naar andere toepassingen, de uitwisselbaarheid van modules, maar ook over 

aanpassingen aan gebruikers en omstandigheden; 

Kwaliteit: hierbij letten we op de prestatie/performantie van het systeem; 

Interactiviteit:  dit betreft de interactie tussen mens en machine en vice versa. 



7 

 

Het zijn deze thema’s die een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het onderzoek naar AI-algoritmen 

en Big Data, en die als zodanig ook terugkomen in de werkprogramma’s van nationale (NWO) en 

internationale (Horizon-Europe) subsidieverstrekkers.  

2.1 TST voor communicatiegedreven kennisontsluiting 

Het doel van het CLST-onderzoek in dit domein is de ontsluiting van kennis die opgeslagen ligt in 

datacollecties van teksten en menselijke spraak. 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, meer specifiek van internet en sociale media.  

Data-ontsluiting m.b.v. taal- en spraaktechnologie 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.  

De grote sprongen vooruit in de huidige ontwikkelingen op het gebied van taal en spraaktechnologie zijn 

te danken aan deep learning. Voor spraakherkenning is deep learning de standaard sinds 2013/4; op het 

gebied van NLP wordt deep learing in toenemende mate toegepast sinds 2018. Ook voor CLST zal dit 

daarom een van de speerpunten zijn waarbij we ons richten op de hoe kennis en informatie is 

gerepresenteerd in een neuraal netwerk. We richten ons op de onderzoeksvraag: Hoe worden (latente) 

representaties van woorden en andere talige eenheden in een neuraal netwerk gecodeerd?  

We kijken hierbij vanuit verschillende perspectieven naar deze vraag. We onderzoeken hoe neurale 

representaties kunnen worden verbonden met taalkundige theorieën voor het onderbouwen van 

huidige technieken met klassieke concepten van cognitie en representatie. Aan de andere kant kunnen 

de tussenliggende representaties onderliggende en ongewenste bias in data vertonen en we willen de 

vraag onderzoeken hoe we hun effecten in het uiteindelijke DL-model kunnen herkennen en 

minimaliseren met behulp van DL-interpretatietechnieken4. Dit kan worden opgevat als een synergie 

tussen de kennis-gestuurde regelgebaseerde benadering (frequencies op vooraf gekozen contexten 

gebaseerd op kennis van de talige structuur) en datageörienteerde benadering van de structuur binnen 

(bijvoorbeeld) een neuraal net, gevolgd door een interpretatie van wat het netwerk precies doet 

(interpretable/responsible AI). Dit speelt met name een rol bij het ontdekken van trends en 

verschuivingen in online information ecosystemen met behulp van sociale media analyse (i.h.b. 

forumdata). 

Een belangrijke nieuwe trend met name in audio-mining is die waarin (biometrische of mentale) 

aspecten van de spreker worden onderzocht op basis van het spraaksignaal. CLST kan daarmee een 

groeiende rol spelen voor onderzoek naar bijvoorbeeld menselijk gedrag (o.a. irritatie), spreker attitude, 

 
4 Vanaf 2021 doet CLST mee in een NWA-ORC-project getiteld InDeep: Interpreting Deep Learning Models for Text 
and Sound dat dit thema nader onderzoekt.  
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emoties, social signal processing, analyse van communicatieve aspecten en interactieanalyses, en 

pathologische indicatoren (bijv. Parkinson, PTSS), enz. Hier liggen duidelijk raakvlakken met de 

domeinen onderwijs en zorg die in secties 2.2 en 2.3 worden belicht.  

Daarnaast spelen de nieuwe technieken van spraakdecodering een rol in het verbinden van de 

technologische poot van ASR aan de ene kant met de huidige kennis over human speech comprehension 

aan de andere kant. De afgelopen jaren hebben geleid tot een succesvolle manier voor het gebruiken 

van ASR-technieken voor deep speech analysis waarbij het spraaksignaal wordt bestudeerd in termen 

van competitieve woordkandidaten die een rol spelen bij spraakverwerking door luisteraars.  

Een ander belangrijk aandachtsveld betreft de communicatieve aspecten van mens-machine interacties 

in gesproken dialoogsystemen (inclusief voice en chatbots). Die spelen een rol in een aanzienlijk aantal 

van onze lopende en toekomstige projecten. De huidige trend die zich richt op het ontwikkelen van 

chatbots en conversationele agents biedt uitdagingen op het gebied van TST. CLST wil zich vooral richten 

op de communicatieve aspecten van mens-machine interacties. Veel dialoogsystemen en chatbots 

werken met geschreven teksten als input. Voor CLST is het van groot belang dat ook spraak als input 

voor dialoogsystemen gebruikt kan worden. Het is echter niet zo dat na een automatische transcriptie 

van spraak door middel van ASR de gebruikelijke dialoogsystemen kunnen worden gebruikt. Spraak is 

namelijk een fundamenteel andere vorm van input dan tekst, en wordt gekenmerkt door bijvoorbeeld 

haperingen, onvolledige zinnen en versprekingen. Dit betekent dat dialoogsystemen ook anders moeten 

worden getraind. Ook zal het contextafhankelijke aanpassing van taalmodellen tijdens een (gesproken) 

dialoog onderzocht worden. Daarnaast is er een verbetering van sprekertoekenning (sprekerdiarisatie) 

bij onze ASR-toepassingen nodig, omdat in veel toepassingen meer dan één spreker aan het woord is.  

Transformer en BERT modellen nemen een grote vlucht in taal-modellering en NLP. Voor het flexibel 

maken van onze spraaktechnologie speelt Kaldi zoals gezegd een cruciale rol, samen met onze eigen 

installaties en modellen. De verdere ontwikkeling zal zich nadrukkelijk richten op het snel kunnen 

aanpassen van modellen via transfer learning. Voor taalmodellering moet daarbij aan BERT-modellen 

worden gedacht, en voor akoestische modellen aan de verschillende adaptatietechnieken (‘recepten’) 

die Kaldi biedt.  

Verdere onderwerpen van onderzoek die goed aansluiten bij de competenties binnen CLST betreffen het 

omgaan met meertalige uitingen en code-switching, het ontwikkelen van modellen voor talen met 

weinig trainmateriaal (poorly resourced languages), en het personaliseren van talige en akoestische 

modellen, en gebruikersprofielen met name in dialoogsystemen.  

De komende vijf jaar zal het onderzoek zich daarom richten op de volgende onderzoeksonderwerpen  

• De codering van representaties van woorden en andere talige eenheden in een neuraal netwerk 
en de detectie van biases daarin; 

• Trends en verschuiving in detectie in online information ecosystems; 

• Detectie van non-verbale parameters in het spraaksignaal zoals spreker attitude, emoties, social 
signal processing, en pathologische indicatoren; 
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• Het onderzoeken van verbanden en verschillen tussen het verstaan van spraak door machines 
en mensen; 

• Het optimaliseren van de aansluiting van ASR op dialoogsystemen mede door dynamische 
taalmodellen; 

• Het verbeteren van sprekerdiarisatie en sprekerlinking; 

• Het flexibiliseren van taal- en akoestische modellen door middel van transformermodellen en 
transfer learning; 

• Het onderzoeken en ontwikkelen van modellen voor talen met weinig trainmateriaal; 

• Het onderzoeken van andere en nieuwe vormen van personalisatie in taalmodellen, akoestische 
modellering en gebruikersprofielen. 

De relatie van deze onderzoeksonderwerpen met de vier thema’s liggen voor de hand: 

Onvoorspelbaarheid: Om mismatch van de data waarop algoritmen zijn getraind met de toepassing 
waarvoor ze worden gebruikt te voorkomen/minimaliseren willen we efficiënte adaptatie- en 
analysetechnieken inzetten. De inzet van ASR als inputmodus voor chatbots kan vanwege verschillen in 
taalgebruik onvoorspelbaarheden opleveren die opgevangen moeten worden. 

Uitlegbaarheid: Hier gaat het om het begrijpen van wat een blackbox-systeem doet. Voorkomen moet 
worden dat een herkenner vanwege biases bepaalde doelgebruikers benadeelt. Daarom moet goed 
worden uitgelegd met welke data en een systeem is getraind en getest en hoe de verwerking plaats 
vindt. Om die reden is CLST partner in een NWA-project waarin juist dit thema wordt onderzocht. 

Flexibiliteit: Dit thema staat centraal in de wijze waarop we onze taal- spraaktechnologische 
instrumenten (denk aan taalmodellen en akoestische modellen) aanpassen en steeds afstemmen op de 
gebruikers en de gebruikssituatie, maar ook op de modaliteit van de toepassing (tekst/spraak). 

Kwaliteit: Dit is een thema waarbij we steeds letten op de gebruikscontext. Het maakt voor het succes 
van spraakherkenning bijvoorbeeld uit of enkel het onderwerp van gesprek belangrijk is, of ook de 
betekenis van het gesprokene of zelfs de precieze weergave van de woordketen, tot en met de correcte 
uitspraak.  

Interactiviteit: Doordat dialoogsystemen een substantieel onderdeel vormen van ons onderzoek is ook 
dit thema zeer relevant. Meer specifiek gaat het dan om de interactie tussen mensen via een machine. 
Het zwaartepunt in onze bijdragen zal daarbij vooral liggen op de interactie tussen mens en machine 
(ASR en NLP). 

2.2  TST voor taalleren en taalonderwijs 

Op het gebied van onderwijs kan TST een enorme bijdrage leveren in termen van innovatief, 

fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en valorisatie. TST kan een belangrijke rol spelen om ICT 

intelligenter te maken en beter af te stemmen op de individuele profielen, behoeftes en voorkeuren van 

leerders. Op deze manier kan TST bijdragen aan het beantwoorden van actuele onderzoeksvragen op 
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het gebied van gepersonaliseerd leren en het objectief meten van verschillende aspecten van 

taalvaardigheid. Behalve voor onderzoekers is het beantwoorden van dergelijke vragen ook waardevol 

voor leerlingen, leraren, scholen en ouders. 

Op het gebied van TST voor taalleren en taalonderwijs heeft CLST een unieke kennispositie opgebouwd 

inzake geautomatiseerde evaluatie en oefening van taalvaardigheid (Computer Assisted Language 

Learning, CALL) met name voor uitspraak, morfologie, syntaxis, alfabetisering en verschillende aspecten 

van woordenschat. De inzet van taal- en spraaktechnologie maakt het mogelijk om innovatief onderzoek 

uit te voeren naar taalverwerving en de factoren die daarbij een rol spelen, waarbij aandacht niet alleen 

uitgaat naar het eindresultaat, maar ook naar het leerproces.  Dergelijke onderzoekprojecten zijn 

uitgevoerd door CLST in samenwerking met het CLS, het Donders Instituut, de Universiteit van 

Amsterdam en de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast biedt TST ook de kans om innovatieve 

leeromgevingen te creëren voor het taalonderwijs, een lijn van ontwikkeling waarin CLST samenwerkt 

met het eigen spin-off-bedrijf Novolearning, uitgeverij Zwijsen en het Cito. Deze vorm van 

samenwerking met bedrijven biedt kansen voor het binnenhalen van onderzoek- en 

ontwikkelingsprojecten, o.a. gebaseerd op 'Publiek-Private Samenwerking' (PPS). 

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.  

Onderzoeksvragen 

In de komende jaren zijn we van plan om in het domein Onderwijs ons te richten op onderzoeksvragen 

die betrekking hebben op de inzet van ASR bij de volgende onderwerpen: 

• (het ondersteunen van) de ontwikkeling en toetsing van spreekvaardigheid in een tweede taal 

(woordenschat, uitspraak, verstaanbaarheid, grammatica etc.);  

• het effect op belangrijke variabelen als speaking anxiety en language enjoyment; 

• (het ondersteunen van) de ontwikkeling en toetsing van de vaardigheid om (hardop) te lezen;   

• de rol en aard van verschillende vormen van feedback bij spreekvaardigheid en leren lezen. 

Het gaat om zowel online als offline ASR die geoptimaliseerd wordt voor verschillende 

onderzoeksdoeleinden. 

Online ASR 

Hoe kan ASR worden geoptimaliseerd om online ondersteuning te bieden tijdens het oefenen van 

(onderdelen van) spreekvaardigheid in een tweede taal? 

Hoe kan ASR worden geoptimaliseerd om online ondersteuning te bieden tijdens het leren lezen in het 

basisonderwijs? 

Aan deze vragen zijn ook subvragen gekoppeld over hoe je het beste feedback kunt geven om het 

leesproces of de ontwikkeling van spreekvaardigheid te ondersteunen. Die zijn uiteraard gerelateerd aan 

de werking van ASR, maar vormen ook aparte onderzoeksvragen.  
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Offline ASR 

Hoe kan ASR worden geoptimaliseerd om offline toetsing van spreekvaardigheid in een tweede taal te 

objectiveren? 

Hoe kan ASR worden geoptimaliseerd om offline het toetsen van leesvaardigheid in het basisonderwijs 

te objectiveren?  

Een cruciaal aspect bij bovengenoemde onderzoeksvragen is dat het gaat om de inzet van ASR bij 

verschillende vormen van meer objectieve evaluatie, toetsing en feedback die vervolgens gerelateerd 

worden aan menselijke evaluatie, toetsing en feedback. TST hoeft niet altijd een vervanging te zijn voor 

de menselijke evaluatie of toetsing. Het kan ook dienen om waardevolle, objectieve gegevens aan te 

leveren voor verschillende doelen en doelgroepen zoals leraren, scholen, ouders en onderzoekers. Om 

deze redenen is het essentieel om rekening te houden met belangrijke aspecten van ASR-technologie 

zoals onvoorspelbaarheid, uitlegbaarheid, flexibiliteit, kwaliteit en interactiviteit. Hieronder wordt 

verder uitgelegd hoe deze aspecten van de technologie bij deze onderzoeksvragen een rol spelen. 

Onvoorspelbaarheid: Bij al deze onderzoeksvragen speelt onvoorspelbaarheid een belangrijke rol, 

omdat tweede-taalleerders en kinderen die leren lezen nog wat onvoorspelbaar gedrag kunnen 

vertonen. Ondanks het feit dat de algoritmes uitvoerig getraind worden, kunnen er altijd realisaties 

en/fouten zich voordoen die niet van tevoren bekend zijn of gezien zijn in de training. De vraag is dan 

hoe het beste hiermee omgegaan kan worden en dit is weer afhankelijk van de specifieke 

onderzoeksvragen en de theoretische kaders.  

Uitlegbaarheid: Uitlegbaarheid speelt een belangrijke rol bij al deze onderzoeksvragen, en in het 

bijzonder bij onderzoeksvragen gerelateerd aan toetsing omdat daar altijd inzichtelijk moet worden 

gemaakt hoe een bepaalde toetsscore tot stand is gekomen, waarom die wordt toegekend en ook 

waarom een bepaalde realisatie van voorlezen of spreken, tot een bepaalde reactie en/of feedback 

heeft geleid.   

Flexibiliteit: Flexibiliteit is in verschillende opzichten relevant. Bijvoorbeeld omdat het gaat om 

ontwikkelingen in de tijd die leiden tot (hopelijk) verbeterde spreekvaardigheid en leesvaardigheid 

waaraan de ASR-systemen zich moeten aanpassen. Ook kan er sprake zijn van aanpassing in termen van 

scoring en feedback. Verder kan de context of de specifieke situatie verschillend zijn. Bijvoorbeeld bij de 

online inzet van ASR bij leren lezen kan het van belang zijn of dit thuis of op school gebeurt, en voor het 

geven van ASR-gebaseerde feedback op spreekvaardigheid is het bepalend of dit gebeurt in een 

lessituatie of in een conversatie. 

Kwaliteit: Bij kwaliteit gaat het om de nauwkeurigheid van de ASR bij de evaluatie, toetsing en feedback. 

Hierbij is het belangrijk om vast te stellen wat theoretisch relevant en wenselijk is en wat technologisch 

mogelijk is. Dit zal ook voor een deel bepalen wat nu mogelijk is in termen van scoring en feedback en 

waar de uitdagingen liggen voor verder onderzoek. 

Interactiviteit (Human-Machine en Mens-Machine)  
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Bij onderzoeksvragen die gaan over de online inzet van ASR is human-machine-interactiviteit een 

belangrijk aspect. Bij onderzoeksvragen over de offline inzet kan mens-machine-interactiviteit relevant 

zijn. Bijvoorbeeld bij onderzoek naar de inzet van ASR bij het toetsen van leesvaardigheid is het 

belangrijk om te weten welke informatie uit het spraaksignaal kan worden gehaald die belangrijk is voor 

leesdiagnostiek en die als input kan dienen voor learning analytics. Mutatis mutandis geldt dit ook voor 

het toetsen van spreekvaardigheid.  

2.3 TST voor de zorg 

TST kan op verschillende manieren bijdragen aan innovatief onderzoek en ontwikkeling van applicaties 

in de gezondheidszorg en CLST heeft een uitstekende uitgangspositie opgebouwd om bij te dragen op 

het gebied van TST-gebaseerde diagnose, therapie, ondersteunde communicatie en domotica. 

Verschillende vormen van samenwerking zijn opgezet met ziekenhuizen in Nijmegen en daarbuiten en 

recentelijk is de samenwerking uitgebreid naar andere universiteiten en bedrijven. Het betreft hier 

zowel projecten op het gebied van fundamenteel onderzoek als meer toegepast onderzoek en 

valorisatie. Naast onderzoek en applicatieontwikkeling van TST voor diagnose, therapie en 

ondersteuning bij mensen met communicatieve beperkingen is onlangs onderzoek toegevoegd naar 

monitoring en zorg op afstand van patiënten met allerlei aandoeningen, niet alleen die op 

communicatief vlak. Zo heeft bijvoorbeeld Strik samengewerkt met het RadboudUMC en Philips 

research in verschillende soorten onderzoek naar markers in het spraaksignaal  in het kader van de 

vroege opsporing van opkomende aandoeningen. Tegen de achtergrond van de vraag van de overheid 

naar innovatieve toepassingen om betaalbare zorg te kunnen bieden en de recente ontwikkelingen door 

COVID die de vraag naar online-toepassingen heeft doen stijgen, is het te verwachten dat de 

maatschappelijke inzet van TST in de zorg de komende jaren zal toenemen. 

Onderzoeksvragen 

In het domein zorg gaat het om onderzoeksvragen gerelateerd aan de inzet van ASR bij de volgende 

onderwerpen: 

• Classificatie en analyse van atypische spraak; 

• Diagnostiek en therapie van pathologische spraak; 

• Verstaanbaarheid van atypische spraak evalueren en verbeteren; 

• Detectie van spraakindicatoren van cognitieve achteruitgang; 

• Vroege diagnostiek door detectie van spraakindicatoren van opkomende ziektes; 

• Het ontwikkelen van spoken-dialogue-systems (SDS) om cliënten in de zorg te ondersteunen in hun 

dagelijkse activiteiten. 

Bij de meeste van deze onderwerpen gaat het om de optimalisatie van offline ASR voor classificatie, 

analyse, (vroege) diagnostiek en evaluatie van (atypische) spraak. Bij onderzoeksvragen gerelateerd aan 

therapie en ondersteuning van cliënten in de zorg gaat het om het optimaliseren van online ASR en SDS. 

Aan deze vragen zijn subvragen gekoppeld, bijv. over de optimale maten en evaluatie die ten grondslag 
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liggen aan de therapie en de verschillende spraakaandoeningen of over de specifieke aspecten van SDS 

en het type ondersteuning aan cliënten dat beoogd wordt.  

Net als in het domein taalleren en taalonderwijs gaat het hier om de inzet van ASR bij meer objectieve 

classificatie, evaluatie, diagnostiek en therapie die vervolgens gerelateerd worden aan classificatie, 

evaluatie, diagnostiek en therapie door menselijke professionals. Ook hier geldt dat TST niet altijd de 

professional hoeft te vervangen, maar juist als ondersteuning kan dienen voor de professionals door 

nuttige, objectieve gegevens aan te leveren voor verschillende doelen en doelgroepen zoals 

onderzoekers, artsen, familie, ziekenhuizen en zorginstellingen. Dus ook hier is het van belang om 

rekening te houden met de onvoorspelbaarheid, uitlegbaarheid, flexibiliteit, kwaliteit en interactiviteit 

van ASR-technologie. De manier waarop deze aspecten een rol spelen is vergelijkbaar met die in het 

domein onderwijs, en wordt daarom hier niet herhaald. 

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 

CLARIAH-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 audiocollecties) die zoveel mogelijk open access beschikbaar 

worden gesteld. Binnen CLARIAH-PLUS5 is in ieder geval tot 2023 budget beschikbaar waarvoor aan CLST 

een aanzienlijke datacuratietaak is toegewezen. Daarnaast ziet CLST het als een belangrijke taak om 

data, modellen en programmatuur zoveel mogelijk open beschikbaar te stellen in het kader van het 

FAIR-beleid van de Radboud Universiteit en daarvoor de landelijke infrastructuur te gebruiken zoals die 

wordt aangeboden door CLARIN, de Stichting Open Spraaktechnologie en DANS. Meer hierover is te 

vinden in sectie 5.   

Op het gebied van taal- en spraaktechnologie zal de komende jaren een innovatieslag moeten worden 

gemaakt. Deze is reeds gevonden in de toepassing van diepe neurale netwerken (DNN) en bijbehorende 

pakketten als Kaldi6. Er is nu echter behoefte aan verwerkingsstraten waarin snel en flexibel nieuwe 

akoestische modellen en taalmodellen ten behoeve van automatische spraakherkenning (ASR) kunnen 

worden gemaakt, al naar gelang toepassingsdomeinen en gebruikersdoelgroepen. Een optie die 

onderzocht moet worden is of we de hele ontwikkelstraat vanaf ruwe teksten en getranscribeerde 

audiofiles moeten re-installeren of dat we met adaptatie van bestaande modellen kunnen volstaan.  

 
5 http://www.clariah.nl/ 
6 https://kaldi-asr.org/  

https://kaldi-asr.org/
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Ten slotte noemen we veiligheid als thema. Bekend is dat veel grote bedrijven en instellingen 

spraakopnamen op eigen servers opslaan en verder verwerken zonder medeweten of toestemming van 

hun gebruikers. In de spraaktechnologie die CLST aanbiedt zal transparantie en veiligheid voorop staan. 

In samenspraak met de ethische commissie en -experts op he gebied van research datamanagement 

zullen we de onze werkwijzen, webservices en diensten op dit punt verder optimaliseren. 

Samenvattend zullen we ons de komende vijf jaren richten op: 

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

• Het waar mogelijk opnemen van datasets die door CLST worden ontwikkeld in de CLARIAH-
infrastructuur. Tevens zal waar mogelijk een ISLRN voor deze datasets worden aangevraagd bij ELRA 

• Het ontwikkelen van een flexibele ontwikkelstraat voor ASR, zowel voor akoestische als voor 
taalmodellen en lexica; 

• Het up to date houden van de beveiliging van onze werkwijzen, webservices en. 

Deze speerpunten betreffen nadrukkelijk onderzoek. Op het vlak van data, tools en infrastructuur zijn er 
ook ondersteunende taken. Deze zijn echter bij het Humanities Lab belegd.  

Voor het realiseren van de bovengenoemde onderzoeksdoelen op het gebied van datacuratie zullen we 
gebruik maken van de technieken en standaarden die ons bekend zijn en met name via CLARIN worden 
aangereikt7. 

Voor de verdere beveiliging van onze werkwijzen en diensten zullen we voor specifieke gevallen Data 
Protection Impact Assessments (DPIA’s) opstellen en implementeren. 

Deze onderzoeksdoelen kunnen goed in de vijf onderzoeksthema’s voor AI en Big Data geplaatst 

worden: 

Onvoorspelbaarheid: Om mismatch van de data waarmee een spraakherkenner is getraind met de 

toepassing waarvoor hij wordt gebruikt te voorkomen/minimaliseren willen we efficiënte 

adaptatietechnieken inzetten. Daarvoor is geschikte domeinspecifieke data nodig die verzameld en in 

voorkomende gevallen gecureerd moet worden. 

Uitlegbaarheid: Hier gaat het om het begrijpen van wat een blackbox-systeem doet. Dit is voor alle TST-

toepassingen een relevant thema. Voorkomen moet worden dat een herkenner vanwege biases 

bepaalde doelgebruikers benadeelt. Daarom moet goed worden uitgelegd met welke data een systeem 

is getraind en getest en hoe de verwerking plaats vindt. Een goede infrastructuur is hiervoor een sine 

qua non.  

 
7 Zie bijvoorbeeld https://www.ru.nl/clst/clarin-centre/preferred-recommended-data-formats/ 

https://www.ru.nl/clst/clarin-centre/preferred-recommended-data-formats/
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Flexibiliteit: Dit thema is hierboven al enkele malen genoemd en staat centraal in de wijze waarop we 

onze taal- spraaktechnologische instrumenten aanpassen en steeds afstemmen op de gebruikers en de 

gebruikssituatie. 

Kwaliteit: Dit is een thema waarbij we steeds letten op de gebruikscontext. Een prestatie die voor één 

toepassing voldoende is, is dat niet voor een andere. Het maakt voor spraakherkenning bijvoorbeeld uit 

of enkel het onderwerp van gesprek belangrijk is, of ook de betekenis van het gesprokene of zelfs de 

precieze weergave van de woordketen, tot en met de correcte uitspraak.  Voor datacuratie is de 

kwaliteit van de metadata een belangrijk aandachtspunt. Alleen met correcte en helder beschreven 

metadata is data vindbaar en bruikbaar voor ander onderzoek. 

Interactiviteit:  Voor dit onderdeel van ons werk is dit thema minder relevant. 
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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 vindt met de 

onderzoeksgroepen binnen CLS, met name de groepen Language and Speech Technology (LST), en 

Language and Speech, Learning and Therapy (LS-LT). Financiering vanuit het onderwijs neemt een 

minder belangrijke plaats in voor de activiteiten van CLST, maar vormt wel een belangrijk element in de 

aanwas van nieuwe onderzoekers en voor de inbedding van ons onderzoek in de faculteit. 

Dienaangaande zal er nauw worden samengewerkt met het departement Taal en Communicatie.  Zie 

tevens sectie 6. 

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). Daarnaast houden we een scherp oog voor nieuwe programma’s die NWO ontwikkelt en de calls in 

het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).  

Voor aanvragen op Europese schaal moet worden gekeken naar Horizon Europe.8 De precieze 

werkprogramma’s zijn op het moment dat dit beleidsplan geschreven wordt nog niet bekend, maar voor 

CLST lijken de interessante calls zich te ontwikkelen in cluster 4 Digital, industry and space, cluster 2 

Global challenges en cluster 1 Health. Daarnaast blijven de training netwerken in de Marie Skłodowska-

Curie Actions de moeite waard. 

Met het OnePlanet Research Center9 worden er mogelijkheden verkend om in ruim opgezette 

samenwerkingsprogramma’s deel te nemen waaronder ook ICAI-labs. Voor dit laatste zal samen met het 

RadboudUMC worden opgetrokken bij de voorbereiding van een aanvraag op het onderwerp van 

vroegtijdige onderkenning bij de ziekte van Parkinson (groep van Bas Bloem).   

 

 
8 ??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 
9 https://oneplanetresearch.nl/en/homepage/  

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
https://oneplanetresearch.nl/en/homepage/
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3.1 TST voor communicatiegedreven kennisontsluiting 

Voor dit domein zien we de volgende samenwerkingsmogelijkheden binnen onze eigen faculteit:  

• Samenwerking in aanvragen van onderzoekers van CLS voor projecten waarvan een taal- en/of 
spraaktechnologische component onderdeel 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 RICH.  Bewustwording van het belang 
van tweede en derde geldstroomaanvragen zal daar de komende periode door de directeur 
RICH worden benadrukt en CLST wil graag inzetten op de mogelijkheden tot samenwerking die 
dit biedt, bijvoorbeeld met de groep rond Harm Kaal. 

• Activiteiten dienaangaande kunnen de komende periode uitstekend worden gecoördineerd 
vanuit 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.  

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

• CLST werkt actief samen met het Data Science onderzoek bij FNWI en BSI bij FSW.  CLST zal de 
contacten met Djoerd Hiemstra, Tibor Bosse, Franc Grootjen, 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 gebied van geavanceerde machine-learning technieken (Tom Heskes) 
en de interactie tussen systemen en gebruikers (Djoerd Hiemstra, Tibor Bosse, Franc Grootjen, 
Arjen de Vries).  

• Participatie in de Stichting Open Spraaktechnologie, met een groot potentieel aan projecten met 
een substantiële onderzoekscomponent, een spraak- en taaltechnologische component, en 
projecten van breed maatschappelijk belang.  

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 zullen mogelijk leiden tot gezamenlijke projectaanvragen. 

• Op het vlak van audioverwerking zijn goede partners vanouds de universiteiten van Twente  
voor ASR en de communicatieve aspecten van mens-machine interacties. Met de groep van 
Suzan Verberne in Leiden kan worden samengewerkt op het vlak van transformer en BERT 

modellen in taalmodellering en NLP. 

• Daarnaast verwachten we veel van de samenwerking met de partners in het NWA-ORC project 
over explainable  AI dat in 2021 start (zie ook 2.1). 
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Ten aanzien van 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. 

Voor internationale samenwerking kan het volgende voorzien worden: 

• Voor flexibilisering van akoestische en taalmodellen in dialoogsystemen en ten behoeve van 
audio- en tekstontsluiting zijn er goede mogelijkheden om samenwerking binnen Europese 
subsidiekanalen te onderzoeken. Het SignON-project dat in 2021 start biedt daarvoor 
uitstekende ingangen.  

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 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, de Fryske Akademy, de Universiteit Antwerpen, de Katholieke Universiteit Leuven, Campus 
Kortrijk (KULAK), de Thomas More Hogeschool in Antwerpen, Waag Society, Readspeaker, Zwijsen, 
Televic, 8DGames en Cito. Contacten zijn er met veel meer kennisinstellingen en bedrijven. 

Internationaal wordt er samengewerkt met de universiteiten van Nottingham, Texas, Northern Arizona, 
met het toetsingsinstituut Education Testing Services (VS), het internationale netwerk 'Speech and 
Language Technology in Education' (SLaTE), waarvan Strik voorzitter is en de COST-actie EnetCollect 
(http://enetcollect.eurac.edu).  

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 H-Europe: FET, ITN, ICT 

o Erasmus + 

• Nationaal: 
o NWO: GW Open Competitie, Creatieve Industrie, MagW, STW Open Technologie, 

Programma, Take Off, NRO 
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). 

http://enetcollect.eurac.edu/
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3.3 TST voor de zorg  

Binnen de faculteit zijn er 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 het Radboud UMC, met Universiteit Twente, de VU en het Nederlands Kanker Instituut, en 
bedrijven als Games for Health, Readspeaker, Virtask en Philips Eindhoven. Ook zijn er contacten met de 
Conversational Intelligence Coalition (CiC). Internationaal is er samenwerking met Universiteit 
Antwerpen en de Europese partners van het TAPAS-project. Ook voor de gezondheidszorg zijn er vele 
financieringsmogelijkheden. Als de meest in het oog lopende noemen we: 

Europees: 

- Horizon-Europe, ERDF 

 
Nationaal: 

- NWO: ZonMW, NIG, Creatieve Industrie 

- STW Open Technologie Programma, Take Off 

- Ministerie VWS 

- Collectebusfondsen 

- StitPro 

- 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/ 

- Stichting Open Spraak Technologie: https://openspraaktechnologie.org/ 

- CLARIN Knowledge Center ACE: http://ace.ruhosting.nl/ 

- DELAD network: http://delad.net/ 

- Radboud iHub voor privacy & security: https://www.ru.nl/ihub/ 

- Open Science Fund: https://www.nwo.nl/calls/open-science-fund-20202021 

 

http://www.clariah.nl/
http://www.clarin.eu/
http://www.elra.info/en/
https://www.languageininteraction.nl/
https://openspraaktechnologie.org/
http://delad.net/
https://www.nwo.nl/calls/open-science-fund-20202021
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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 RICH en de Faculteit Theologie, Filosofie en 

Religiewetenschappen worden gezocht om gezamenlijke onderzoeksprojecten aan te vragen met een 

TST-gerelateerde resourcecomponent.   

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 voor de faculteit is dat er extra inkomsten verworven 

kunnen worden in de vorm van promotiepremies. 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 Horizon-Europe10, ERDF en Erasmus+   

- NRO Onderzoeksprojecten 

- Projecten met resultaatverplichting 

- Opdrachten uit het bedrijfsleven.  

Juist bij de laatste zijn ook winsten te maken.  De Stichting Open Spraaktechnologie is een uitgelezen 

loket om dergelijke projecten binnen te halen. Een adequaat businessmodel voor de verrekening met de 

stichting voor projecten die aldus worden verworven is een aandachtpunt voor de komende 

beleidsperiode. 

Winstgevende projecten 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.  

Een idee dat CLST de faculteit aan de hand wil doen is het instellen van innovatievouchers waarmee 

geïnvesteerd kan worden in schrijven van voorstellen en consortiumvorming. Een voorbeeld voor een 

dergelijke financiering is voorhanden vanuit Radboud AI (via Radboud Innovation).  

 
10 Marie Curie netwerken bieden hiervoor geen mogelijkheden omdat deze alleen nieuw aan te stellen buitenlands 
personeel subsidiëren.   
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Onderzocht zou tevens moeten worden welke mogelijkheden Radboud Innovation biedt voor het 

verwerven van Europese aanvragen. Hun ondersteuning bij een ERDF-aanvrage is al eerder van 

doorslaggevende waarde gebleken. 

Tenslotte zijn we ook van plan om samen met Bureau Onderzoek van de Faculteit der Letteren te 

onderzoeken wat we kunnen leren van Radboud Innovation Science11 bij FNWI. 

Actiepunten: 

• Zoeken naar financieringsinstrumenten die volledige salariskosten vergoeden 

• Businessmodel voor verwerving projecten via Stichting Open Spraaktechnologie opstellen  

• Innovatievouchers voor Letteren voorstellen 

• Met Radboud Innovation projectacquisitie in Horizon-Europa uitbouwen 

• Leerpunten en samenwerking met Radboud Innovation Science in kaart brengen 

 

 

 

 
11 https://www.ru.nl/science/research/radboud-innovation-science/ 

https://www.ru.nl/science/research/radboud-innovation-science/
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4 Commercialisering van onderzoek 

Valorisatie van onderzoeksactiviteiten wordt steeds belangrijker 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 onderzoekprofiel 

 

CLST richt zich op onderzoeksactiviteiten en is geen bedrijf. Commerciële doorontwikkeling zal, in nauw 

overleg met de faculteit en 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 of spin-offs (zoals Novolearning).  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-model12 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). Om te voorkomen dat commerciële partijen zelf een server kunnen opzetten  en 

exploiteren waarop de software draait zonder copyleftverplichting, hanteert CLST het Affero GPL-

model.13 

CLST heeft behoefte aan meer kennis over geschikte licentiemodellen. Iets soortgelijks geldt voor de 

akoestische modellen, taalmodellen en lexica die voor spraaktechnologie worden ontwikkeld en voor de 

data die worden verzameld om deze te bouwen (voor zover dat om eigen nieuwe datasets en corpora 

gaat). Meer kennis hierover zal worden gezocht met verschillende experts op dit gebied bijv. bij het 

LCRDM14, CLARIN-ERIC, CLARIAH en NOVU15. 

CLST biedt uitdrukkelijk geen helpdesk-functie voor de eigen software; in licentieteksten maken we met 

een disclaimer duidelijk dat we geen aansprakelijkheid voor resterende fouten op ons nemen. 

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 

 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License 
13 http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html  
14 https://www.lcrdm.nl/  
15 http://novu.nl/  

http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html
https://www.lcrdm.nl/
http://novu.nl/
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inspanning, wat weer door de universiteit terugverdiend moet worden.  Verder blijkt dat de 

voornaamste “producten” die CLST ontwikkelt (software) moeilijk te patenteren zijn.  

Eigendomsbescherming is juridisch eveneens te borgen door de combinatie van copyright en 

naamregistratie via een bijbehorende domeinnaam (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.   

Actiepunten: 

• Meer kennis over softwarelicenties en datalicenties vergaren; 

• Verdere samenwerking zoeken met Radboud Innovation voor commercialisering van onderzoek; 
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5 Publicaties en Research Data Management 

Met betrekking tot publicaties en data staat CLST, in overeenstemming met de doelstellingen van de 

Radboud Universiteit16, een open–accessbeleid voor. Waar mogelijk zal voor Open Access publicaties 

samen met CLS projectfinanciering worden gevraagd. Er ligt ook voor CLST in de toekomst een evidente 

taak om meer onderzoeksdata open source (als Findable en Accessible) beschikbaar te stellen via RIS17 

(en datacentra). Dat geldt zeker nu de RU vanaf 2021 toegang tot onderliggende onderzoeksdata bij 

publicaties verplicht heeft gesteld. CLST zal zelf niet als CLARIN Datacentrum optreden, maar hierin 

samen optrekken met bestaande CLARIN-datacentra, in het bijzonder The Language Archive dat is 

verbonden aan het Max Planck Institute for Psycholinguistics op de Nijmeegse campus. 

Wat onze software betreft is het beleid dat we deze beschikbaar stellen in onze Github en Gitlab 

repositories onder de genoemde Affero GPLv3-licentie. Deze kunnen ook (via zogenoemde forks en 

merges) verbonden met anderen, waarbij met name de beschikbaarstelling via de Stichting Open 

Spraaktechnologie wordt nagestreefd. Ook de akoestische en taalmodellen die we ontwikkelen willen 

we zoveel mogelijk als open source beschikbaar stellen. Hiervoor zullen we voornamelijk Surfdrive 

gebruiken met links vanuit de Git-repositories.    

Actiepunten: 

• Datasets zoveel mogelijk open source beschikbaar stellen; 

• Alle publicaties als Open Access beschikbaar stellen en daar in projecten financiering voor 
vragen; 

• Software via Git onder Affero GPLv3 beschikbaar stellen en daarbij verbindingen zoeken met 
relevante distributeurs zoals CLARIN en de Stichting Open Spraaktechnologie; 

• Akoestische en taalmodellen indien mogelijk beschikbaar stellen via Surfdrive  

 
16 https://www.ru.nl/ubn/diensten/onderzoek/open-science/  
17 Research Information Services: https://www.ru.nl/research-information-services/  

https://www.ru.nl/ubn/diensten/onderzoek/open-science/
https://www.ru.nl/research-information-services/
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6 Onderwijs 

Alhoewel het niet tot de primaire taken van CLST behoort om onderwijs te verzorgen, heeft CLST wel 

een evident belang in de beschikbaarheid van goed onderwijs op het gebied van TST. Immers, door in 

huis studenten op te leiden tot wetenschappers met de vaardigheden die voor CLST-projecten nodig zijn 

wordt een vaste toestroom van nieuwe talenten gewaarborgd. Daarnaast is het voor de academische 

inbedding van het onderzoek van CLST in de faculteit van essentieel belang dat TST-onderwijs op de 

campus een volwaardige plaats inneemt zodat enerzijds het onderzoek niet op zichzelf staat en 

anderzijds (gedeeltelijke) financiering van personele aanstellingen vanuit de eerste geldstroom mogelijk 

wordt. Voor het carrièreperspectief van CLST-werknemers is het daarnaast van belang dat ze ervaring 

opdoen in zowel onderzoek als onderwijs. 

Dat de faculteit actief wil bijdragen in Radboud AI biedt bijzondere kansen om in het kader van AI en 

media faculteitsoverstijgende cursussen aan te bieden variërend van basisvaardigheden programmeren, 

en cursussen als text analytics en spraaktechnologie, tot stages en afstudeerscripties die vanuit CLST 

worden begeleid.  

Voor de komende beleidsperiode neemt CLST zich daarom het volgende voor: 

• Actieve bereidheid om onderwijs te verzorgen in cursussen waarin TST een belangrijke rol speelt 

(zoals data en textmining) of waarin vaardigheden worden geleerd die hiervoor fundamenteel 

zijn (zoals de programmeertaal Python); 

• Actieve deelname in de onderwijscomponent van Radboud AI, meer specifiek in de bouw en 

uitbouw van onderwijsmodules voor het facultaire onderdeel Multimodal Communication; 

• Het aanbieden van stages voor studenten die praktische ervaring met TST willen opdoen, zowel 

op de CLST-website als op stagemarkten op de campus. Deze plaatsen staan ook open voor 

studenten van elders, bijvoorbeeld voor studenten van de nieuwe opleiding Voice Technology 

(Universiteit Groningen, campus Leeuwarden); 

• Begeleiding van bachelor en masterscripties waarin TST een rol speelt. 
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7 Personeel 

7.1 Formatie en aanwerving 

De versteviging van de banden met de overige faculteiten op het gebied van AI vraagt om de aanstelling 

van een hoogleraar op het snijvlak van AI & Arts die ook het TST-onderzoek verder richting en 

zichtbaarheid aan deze faculteit kan geven naast het werk dat prof. M. Larsen doet als verbinder van TST 

en Data Science. Deze behoefte is des te nijpende geworden door het vertrek van prof. A. van den Bosch 

en de naderende pensionering van de senioronderzoekers L. ten Bosch en H. Strik. Er moet voor 

gewaakt worden dat met de vervanging van hun onderwijstaken niet ook de onderzoekstijd die zij aan 

TST besteden wegvloeit omdat hun onderwijs wordt overgenomen door collega’s bij TenC die geen TST-

onderzoekers zijn.  

Daarnaast geven senioronderzoekers aan dat projectmanagement en -acquisitie niet of nauwelijks 

gecompenseerd wordt. Het moet naast het gewone werk gebeuren. Contracten zoals die bij FNWI 

ingang hebben gevonden (bestaande in een opdeling van contracten in 40% onderwijs, 40% onderzoek, 

20% management/acquisitie) zouden hiervoor soelaas bieden. 

Hieruit volgen een aantal actiepunten: 

• CLST actief betrekken bij vormgeven functieprofiel en inbedding t.a.v. vervanging collega’s en 

zorgen dat hun TST-onderzoekstijd ook in de eerste geldstroom behouden blijft.  

• Tijdig starten met werving (talentscouting) en investeren in inwerken en kennisoverdracht. 

“Dakpan” (netwerk overdragen/uitbreiden). 

• Kans op vaste aanstellingen vergroten door projectaanstellingen gepaard te laten gaan met 

onderwijstaken. “Indalen in de faculteit” 

• Onderzoeken of extra personeel kan worden aangetrokken via het Radboud Excellence 

Initiative18  

• Bepleiten van contracten 40% onderwijs, 40% onderzoek, 20% management/acquisitie voor wie 

projecten binnenhaalt.  

• Eventueel inzetten van CLST-reserves om 20% management & acquisitie te financieren 

7.2 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 

 
18  https://www.ru.nl/excellence/about-us/radboud-excellence-initiative/ 

https://www.ru.nl/excellence/about-us/radboud-excellence-initiative/
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projecten. In voorkomende gevallen kunnen deze activiteiten worden betaald uit de bedrijfsreserves. 

Opdrachtgevers zullen alleen expliciet aangesproken worden voor de financiering van opleiding en 

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 postdoc 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 daarmee gediend is. 

Voor cursussen en trainingen trekt CLST jaarlijks in totaal 2 k€ uit. Het gaat hierbij om specifieke 

vakinhoudelijke cursussen toegesneden op individuele medewerkers. Cursussen in het kader van 

loopbaanontwikkeling worden door de universiteit bekostigd. 

7.3 Afstemmingsrelaties 

Als eerstverantwoordelijke voor het functioneren van de directeur CLST zal de directeur van het CLS  

optreden.  Daarmee is deze de natuurlijke gesprekspartner voor diens jaargesprekken en 

beoordelingsgesprekken. 

De directeur CLST 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. 
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7.4 Onderlinge samenwerking 

Een van de unieke kenmerken van CLST is de aanwezige expertise op het gebied van zowel de taal- als 

de spraaktechnologie. Dat betekent dat de taaltechnologen en de spraaktechnologen in CLST optimaal 

moeten kunnen samenwerken. Daarnaast is het van belang dat de taaltechnologen en 

spraaktechnologen ook gezamenlijke projecten uitvoeren. 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.  

Dat leidt tot de volgende actiepunten: 

• De directeur zal enkele malen per jaar de seniorstaf samenroepen om onderzoeks- en 

acquisitieplannen te bespreken. 

• CLST-medewerkers worden gestimuleerd te participeren in de tweewekelijkse bijeekomsten van 

de relevante onderzoeksgroepen binnen het CLS19. Hierin worden ze van elkaars lopende 

onderzoek op de hoogte gehouden. Tweemaal per half jaar hebben deze onderzoeksgroepen 

een gezamenlijke bijeenkomst. 

• Eenmaal per jaar zal er een CLST-bijeenkomst zijn met presentaties over plannen en onderzoek 

voor alle CLST-medewerkers. 

• Eenmaal per jaar zal er een zogeheten hutje-op-de-hei worden georganiseerd, waarin CLST-

medewerkers enkele dagen op een andere locatie met elkaar in gesprek kunnen gaan over hun 

onderzoek en vervolgplannen. 

 
19 Dat zijn de onderzoeksgroepen Language and Speech Technology, en Language and Speech, Learning and 
Therapy, zie ook https://www.ru.nl/cls/our-research/research-groups/  

https://www.ru.nl/cls/our-research/research-groups/
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8 Voorzieningen en infrastructuur 

8.1 Directie en systeemadministratie 

Omdat de kosten voor directie en administratie echte overheadkosten zijn moeten deze zo laag mogelijk 

worden gehouden. De huidige omvang bedraagt 0,2 fte directie. Er is geen aparte secretariële 

ondersteuning. Wel is er aparte ondersteuning in het systeembeheer (0,15 fte) dat onder de overhead 

van CLST valt (en voor nog eens 0,15 fte onder het Humanities Lab). 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. De verwachting is dat de samenwerking binnen het Research 

Funding and Management Support Office20 (RFMS) hier verder aan kan bijdragen. 

8.2 ICT 

De primaire reken- en opslagfaciliteiten van CLST zijn ondergebracht in een cluster bij een hierin 

gespecialiseerd onderdeel van de universiteit (C&CZ21).  Dit cluster (genaamd ponyland) beslaat 

momenteel verschillende krachtige rekenservers met aanzienlijke interne geheugens, twee webservers 

en vier dataservers met een opslagcapaciteit van 300 TB. Verschillende rekenservers zijn voorzien van 

GPU’s voor het trainen van grote modellen d.m.v. Deep Learning. Een actueel overzicht wordt getoond 

op een website22. 

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 de systeembeheerder.  

Deze capaciteit schiet momenteel tekort waar het gaat om onderhoud van de software.  

Als een bijzonder actiepunt is daarom te noemen  

• Investeren in infrastructuur 

• 0,5 fte extra ICT-ondersteuning voor op orde brengen belangrijkste TST-software 

a. Uit reserves Humanities Lab (0,25 fte) en CLST (0,25 fte) 

b. Voor 1-2 jaar  

 
20 https://www.ru.nl/letteren/onderzoek/  
21 http://wiki.science.ru.nl/cncz/Hoofdpagina  
22 https://ponyland.science.ru.nl/doku.php?id=wiki:ponyland:about  

https://www.ru.nl/letteren/onderzoek/
http://wiki.science.ru.nl/cncz/Hoofdpagina
https://ponyland.science.ru.nl/doku.php?id=wiki:ponyland:about
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Meer over het CLST-beleid rond software en modellen is reeds genoemd in sectie 5. 

8.3 Werkplekken 

CLST-medewerkers zijn momenteel in het Erasmusgebouw gehuisvest bij medewerkers van de 

voormalige afdeling TW (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 secretaris van het Department 

Taal en Communicatie. Toewijzing van de standaard werkplek-PC vindt plaats via de aanstelling bij CLST. 

8.4 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. De mogelijkheden en beleidspunten daarvoor zijn in 7.4 reeds aan de orde gekomen. Hierdoor 

kijken onderzoekers verder dan hun eigen onderwerp, wordt samenwerking en teamgeest bevorderd en 

per saldo de productiviteit vergroot.  

De in 7.4 genoemde onderzoeksgroepen waarin CLST participeert varen onder de vlag van het CLS, het 

Center for Language Studies. CLST is inhoudelijk ingebed in het CLS. Aan deze inhoudelijke verbinding 

wordt verder invulling gegeven doordat zowel het onderzoek als de onderzoeksresultaten van CLST 

onder CLS vallen, alsook doordat de medewerkers van CLST tot de onderzoeksgroepen onder CLS 

worden gerekend. Dit krijgt zijn formele beslag in het feit dat CLST tezamen met CLS wordt beoordeeld 

tijdens onderzoeksvisitaties. 

In zijn hoedanigheid van hoofd van het Humanities Lab komt de directeur van CLS regelmatig in 

aanraking met onderzoeksaanvragen vanuit het andere onderzoeksinstituut aan de faculteit, RICH, 

waardoor hij afwegingen kan maken of de gevraagde ICT-ondersteuning in voorkomende gevallen niet 

vanuit CLST met een aparte onderzoekscomponent in de aanvraag gerealiseerd kan worden.  

Onderzoekers die voor CLST  aanvragen doen vragen in toenemende mate om ondersteuning van de 

faculteit.  Sinds begin 2015 beschikt de faculteit over een Research Funding and Management Support 

office23 (RFMS) waar de directeur CLST ook deel van uitmaakt. Het RFMS ondersteunt onderzoekers bij 

het aanvragen 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 het RFMS. De capaciteit van het RFMS volstaat niet voor de taken die er in potentie 

liggen. Uitbreiding voor projectmanagement zou wenselijk zijn, gecombineerd met ruimte voor de 

inhoudelijke sturing van de projecten door CLST-medewerkers, zie ook 7.1.   

 
23 https://www.ru.nl/letteren/onderzoek/  

https://www.ru.nl/letteren/onderzoek/
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9 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 RIS. Wat in RIS wordt opgenomen 

verschijnt ook in de Radboud Repository24.  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 blog 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 

publiekelijk 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 CLAM wrapper25 blijkt een goede tool 

om snel een interface voor een demo te maken. 

De website van CLST is 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 gelinkt. 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 erop 

worden gewezen deze informatie actueel te houden. 

Als actiepunten voor de komende beleidsperiode gelden: 

• CLST steviger profileren als onderzoeksinstituut binnen de faculteit en “Radboud AI”. 

Ondersteunende werkzaamheden worden immers verricht door het Humanities Lab  

• Bewerk verbindende, centrale rol voor CLST in Radboud AI door:  

a. Aan evenementen deel te nemen en te organiseren 

b. Nieuwe projecten ook daar te melden; bijdragen aan nieuwsbrieven 

c. Zichtbaar te zijn in het bestuur van Radboud AI 

d. Blijven investeren in gezamenlijke onderzoeksprojecten 

 
24 http://repository.ubn.ru.nl/ 
25 https://proycon.github.io/clam/  

http://repository.ubn.ru.nl/
https://proycon.github.io/clam/
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• Blogs over projecten publiceren op de CLST website en andere websites zoals die van Radboud 

AI, NOTaS en de Stichting Open Spraaktechnologie. 

• Het onderhoud van de CLST-website voor de meer statische delen uitbesteden aan de afdeling 

communicatie van de faculteit 

• De afdeling communicatie ook inschakelen bij het gebruik van sociale media 
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10 Raad van Advies en Management Team 

Sinds 2020 heeft CLST geen formeel bestuur meer, maar een Raad van Advies. Dit doet recht aan de 

daarvoor reeds bestaande situatie waarin de formele beslissingsbevoegdheid omtrent CLST uitsluitend 

bij de decaan was ondergebracht. Het reglement is hierop aangepast. 

Als taken van de Raad van Advies worden in het nieuwe reglement genoemd: 

a.  De Raad van Advies levert een bijdrage aan de versterking van de organisatie, het netwerk en 

de activiteiten van het CLST.  

b. De Raad van Advies brengt advies uit aan de directeur van het CLST en aan de decaan van de 

Faculteit der Letteren. 

1. Advisering aan de directeur  

• De Raad van Advies adviseert de directeur over de strategische plannen, begrotingen 

en jaarverslagen en jaarrekeningen die de directeur ter vaststelling aan de decaan 

voorlegt; de directeur zorgt dat de decaan deze adviezen bij zijn/haar overwegingen 

kan betrekken. 

• De Raad van Advies adviseert de directeur over de hoofdlijnen van de organisatie. 

• De Raad van Advies brengt verder gevraagd en ongevraagd advies uit over 

onderwerpen die samenhangen met taken van het CLST […] 

2. Advisering aan de decaan  

• De Raad van Advies adviseert de decaan over benoeming en ontslag van de directeur. 

Dit gebeurt via deelname van een of meer leden van de Raad in de desbetreffende 

procedure. In voorstellen hieromtrent aan de decaan wordt het advies van de Raad 

apart vermeld.  

• De Raad van Advies kan – gevraagd en ongevraagd - rechtstreeks advies uitbrengen 

aan de decaan, maar niet zonder dat de directeur op de hoogte is van de inhoud van 

het advies.  

 

De Raad van Advies bestaat uit maximaal zeven personen. Daarvan zijn minimaal twee zetels bestemd 

voor op relevante terreinen deskundigen van de Radboud Universiteit en minimaal 2 deskundigen zijn 

afkomstig van buiten de Radboud Universiteit, bij voorkeur vanuit het bedrijfsleven en/of vanuit 

maatschappelijke instanties. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar; herbenoeming 

is tweemaal mogelijk. De buitenuniversitaire leden zullen voor zichzelf 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.   

 

Daarnaast zal de directeur zich voor een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken laten bijstaan 

door een management-team dat gevormd wordt door enkele senioronderzoekers van CLST.  


