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CLST Jaarverslag 2005 
 
 
CLST staat voor “Centre for Language and Speech Technology”. Het instituut opereert als een aparte 
diensteenheid binnen de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen. 
 
Het jaar 2005 is voor CLST positief verlopen. Binnen het STEVIN-programma is CLST van start 
gegaan met drie projecten die in de eerste Call werden gehonoreerd. Ook in de tweede call waren drie 
aanvragen succesvol.  
 
Het financiële jaarverslag toonde een positief resultaat; een bedrag van ruim 50.000 EUR kon aan de 
reserves worden toegevoegd.  
 

Projecten 
De volgende projecten werden in 2005 afgesloten: 

- COMIC (EU project KP6) 
- Feedback in CALL - Dutch-Capt(NWO PROO-project) 
 

Een eindafrekening van CRIMI moet nog worden gemaakt. Geen van de projecten heeft - voorzover 
dit nu overzien kan worden - financieel verlies opgeleverd.  
 
In 2005 werden de volgende projecten gestart: 

- À propos (EZ) 
- ICIS (Bsik) 
- JASMIN (STEVIN) 
- D-Coi (STEVIN) 
- Autonomata (STEVIN) 

 
Daarnaast is in 2005 financiering verworven voor een aantal projecten die in 2006 van start zullen 
gaan:  

- SPRAAK (STEVIN) 
- MIDAS (STEVIN) 
- N-BEST (STEVIN) 
 

Opmerkelijk is dat er in 2004 zeker zoveel nieuwe projecten zijn opgestart als afgesloten terwijl het 
aantal medewerkers is geslonken. De belangrijkste reden is dat met name de STEVIN projecten veelal 
door zittend personeel worden uitgevoerd. Dat maakt STEVIN projecten bij uitstek aantrekkelijk voor 
de inzetbaarheid van stafleden met een vaste aanstelling.  
 
Voor ICIS moet nog personeel worden gevonden. 
 
In 2005 zijn aanzienlijke investeringen gedaan in de acquisitie van langlopende projecten van de 
gangbare academische financiers. Dit geldt met namen voor projecten bij NWO (VICI, 
Investeringssubsidies, Kleine programma’s, Casimir) en in mindere mate EZ, EC. Er is minder 
geïnvesteerd in de acquisitie van korter lopende projecten met kleine en middelgrote bedrijven, omdat 
het vigerende economische klimaat voor dat doel ongunstig was. Wel zijn de contacten met NOTaS 
verstevigd als investering in laatstgenoemde richting. 
 
Terwijl het succespercentage bij het STEVIN programma’s zeer hoog was, heeft CLST in 2005 niet 
goed gescoord bij NWO. De Kleine Programma-aanvragen en de VICI-aanvraag waarin veel energie 
gestoken is hebben het (net) niet gehaald. In 2006 zullen passend bijgewerkte versies van deze 
aanvragen bij financiers als STW worden ingediend. 
 
Door SPEX zijn in 2005 een aantal korter lopende projecten met het bedrijfsleven gerealiseerd. Voor 
Siemens is er een aantal spraakdatabases met auto-opnamen gevalideerd, voor Motorola werd en 
wordt gewerkt aan de validatie van twee spraakdatabases voor de training van consumenten-
electronica. Met Philips HDS werd een overeenkomst voor sprekeropnamen in 2006 afgesloten. Ook 
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is er een contract afgesloten voor de validatie van telefoniedatabases uit Azië die binnen het LILA-
project worden geproduceerd. 
 
Door SPEX zijn twee onderzoeken uitgevoerd. Het eerste onderzoek betrof klanttevredenheid. Dit 
leverde een zeer positief beeld op. Klanten van SPEX waardeerde de grote betrouwbaarheid, 
accuratesse en kennis van zaken van de medwerkers. Wel was onduidelijk wat SPEX meer voor hen 
kon uitvoeren dan het valideren van spraakdatabases; hier zal in 2006 in het PR-beleid aandacht aan 
geschonken moeten worden. Het tweede onderzoek was een marktonderzoek, bedoeld om de 
toekomstige behoeften van de SPEX-clientèle te leren kennen en hier op in te kunnen spelen. 
 

Personele ontwikkeling 
 
Het jaar 2005 heeft weinig personele wijzigingen laten zien. Ambra Neri had een tijdelijke aanstelling 
op het Dutch-Capt project die in 2005 af liep. Andrea Diersen startte een nieuwe opleiding in 
Amsterdam en vond daar een andere baan. Twee nieuwe medewerkers werden verwelkomd, beide op 
het À Propos project: Anita Despande als junior onderzoekster, en Marie Carmen Puerta als post-doc.  
 
Op 1 januari 2005 stond er voor CLST 10 FTE. Daarvan was 0,2 FTE voor directie, 0,4 FTE 
secretariaat en 0,6 systeembeheer. Van de totale formatie werd in 2004 ruim 0,4 FTE ingevuld door 
vaste medewerkers van de leerstoelgroep Taal- en Spraaktechnologie.  
 
Op 1 januari 2005 stond er voor CLST 11 FTE. 1,2 FTE daarvan is opnieuw gereserveerd voor 
management en beheer. Op 1 januari werd 0,5 FTE opgevuld door medewerkers van de vaste staf die 
tijdelijk bij CLST waren gedetacheerd. In de loop van 2006 zal het aantal FTE toenemen als gevolg 
van een aantal verworven projecten, met name in STEVIN-kader.  

 

PR en naamsbekendheid 
 
Aan de naam CLST is naar de buitenwereld gefaseerd meer bekendheid gegeven. De affiliatie wordt 
genoemd bij presentaties en publicaties van medewerkers. Er is foldermateriaal ontworpen en er 
wordt gewerkt aan advertenties voor het DIXIT van NOTaS.  
 
 


