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CLST Jaarverslag 2006 
 
 
CLST staat voor “Centre for Language and Speech Technology”. Het centrum opereert als een aparte 
diensteenheid binnen de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen. 
 
Het jaar 2006 is voor CLST positief verlopen. Er werd een aantal nieuwe projecten gestart. Drie 
daarvan spelen in het STEVIN-programma (http://taalunieversum.org/taal/technologie/stevin/), dat 
voor CLST interessant is vanwege zijn samenwerking met het bedrijfsleven en met Vlaamse partners. 
Ook werd er een Europees project, ACORNS, gehonoreerd, dat inmiddels van start is gegaan en dat 
inzichten uit de taalverwerving gaat gebruiken om doorbraken in het onderzoek naar automatisch 
spraakherkenning te bewerkstelligen.  
 
De financiële situatie van CLST is gezond. Ook dit jaar werd met winst afgesloten. 
 
Hieronder volgt een meer gedetailleerd overzicht van de activiteiten in 2006.  
 
 

Projecten 
In 2006 werden de volgende projecten afgesloten: 

- D-Coi (STEVIN-project) 
- MumDid (multimedia dialect database voor het Meertens Instituut) 
- Project over productie en validatie van fonetische transcripties (gefinancierd door de Stichting 

Spraaktechnologie, uitvoerder: Christophe Van Bael) 
 
Opmerkelijk is dat er in 2006 zeker zoveel nieuwe projecten zijn opgestart als afgesloten terwijl het 
aantal medewerkers niet is toegenomen. 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.  
 
Door SPEX zijn in 2006 een aantal korter lopende projecten met het bedrijfsleven gerealiseerd. Voor 
Motorola werd en wordt gewerkt aan de validatie van twee spraakdatabases voor de training van 
consumenten-electronica. Met Philips HDS werd een project voor sprekeropnamen in 2006 
afgesloten. In het kader van LC-STAR II wordt voor bedrijven als Siemens, Nokia en Microsoft gewerkt 
aan de validatie van uitspraaklexica voor verschillende exotische talen. Voor ELRA zijn een aantal 
validatiewerkzaamheden uitgevoerd in het kader van SPEX’ status als officieel validatiecentrum voor 
spraakdatabases. 
 
Er werd gestart met drie projecten uit het STEVIN-programma die in 2005 waren verworven: MIDAS 
(over robuuste automatische spraakherkenning), N-BEST (een evaluatie-campagne en benchmarking 
van automatische spraakherkenners in Nederland en Vlaanderen), en SPRAAK (in dit project wordt 
een sterk modulaire state-of-the-art spraakherkenner voor het Nederlands gemaakt). 

Acquisitie 
 
De werkzaamheden van SPEX zijn in 2006 tegen het licht gehouden. Dit is gebeurd in een 
marktonderzoek waarin SPEX zeer positief werd beoordeeld op betrouwbaarheid en kennis van 
zaken. Niettemin neemt het werk aan validatie van databases sterk af. Geconstateerd is dat SPEX-
medewerkers zich meer op onderzoek zullen gaan richten, om op basis daarvan later mogelijk 
andersoortig validatiewerk te kunnen doen. Zo zal SPEX ook beter in CLST worden geïntegreerd. 
Connecties met bedrijven moeten zoveel mogelijk worden gehandhaafd voor acquisitie van nieuwe 
projecten. De naam SPEX zal specifiek voor validatie-werkzaamheden worden gebruikt.  
 
In 2006 werden er geen projecten voor kleine programma’s bij NWO verworven, ofschoon er drie 
vooraanmeldingen waren ingediend. Door L. Boves werd een persoonlijke Internationaliserings-
subsidie bij NWO verworven. Verder werd er een VENI-subsidie toegekend aan O. Scharenborg. Dit 
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project naar mogelijkheden om elementen van menselijke spraakherkenning in automatische 
spraakherkenning te gebruiken (“Avoiding the ham in hamster”) startte in december. 
 
Er zijn geen voorstellen voor STW-projecten ingediend. Wel wordt er aan vier voorstellen gewerkt.  
 
Bij het STEVIN-programma werden twee voorstellen voor flankerend-beleid-projecten ingediend, die 
beide niet werden gehonoreerd, waarschijnlijk omdat ze teveel onderzoekscomponenten bevatten. 
CLST is betrokken bij een consortium dat een voorstel heeft ingediend bij de Call for Tender voor een 
groot corpus geschreven Nederlands. Het resultaat is uiterlijk juni 2007 bekend.  
 
Er werd een STREP-voorstel in het 6e kaderprogramma van de EC gehonoreerd: ACORNS. Dit 
project is in december van start gegaan. Tevens moet de toekenning van het (veel kleinere) project 
S2S in dit verband genoemd worden waar CLST-medewerkers bij betrokken zijn. 
 
Binnen de IOP-MMI regeling van het ministerie van EZ werd het project AwareShoe toegekend. In dit 
project wordt onderzocht hoe ‘intelligent’ schoeisel diabetici kan helpen bij de juiste belasting van hun 
voeten. 
 
Met het Ontwikkelcentrum Taal- en Spraaktechnologie ten behoeve van Taal- en Spraakpathologie 
(OSTT) zijn er nog geen projectvoorstellen gemaakt voor STEVIN Flankerend Beleid en de derde –en 
laatste– call voor STEVIN onderzoekprojecten). Wel wordt er samen met het UCI en de SMK gewerkt 
aan een trainingsprogramma op PC voor Parkinson-patiënten dat gebruik maakt van automatisch 
gegenereerde acoustische maten t.b.v. feedback ter verbetering van de stemkwaliteit.  
Er is onderzocht in hoeverre CLST zich als evaluatiecentrum voor taal- en spraaktechnologische 
hulpmiddelen voor mensen met een taal- en/of spraakhandicap kan gaan ontwikkelen. Daartoe heeft 
CLST zich gepresenteerd op de promotiedag van het OSTT op 15 december 2006. Er is in 2006 0,1 
fte besteed aan het onderzoeken van mogelijkheden subsidies tbv Taal- en Spraakpathologie en 
Computer Assisted Language Learning te verwerven. In 2007 wordt geëvalueerd of deze richtingen 
voldoende kansrijk zijn om verder in te investeren. 
 
Ter ondersteuning van projectacquisitie is een vorm van kennismanagement opgezet. Het idee is om 
potentieel waardevolle tools en resources in kaart te brengen en deugdelijk te administreren. Hiervoor 
werd in 2006 0,1 fte uit eigen middelen geïnvesteerd.  
 

Bestuur 
 

• Er is een overzicht gemaakt met een onderlinge afbakening en verduidelijking van de taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur van CLST en de leidinggevenden 
bij Taalwetenschap die met CLST te maken hebben, met name: 

o de leerstoelhouder Taal-en Spraaktechnologie 
o de coördinator van het deelprogramma “Development and evaluation of language 

resources and tools”.  
• Er zijn leveringsvoorwaarden geformuleerd 
• Het directeurschap van CLST is uitgebreid van 0,2 fte naar 0,3 fte, daar dit in grotere 

overeenstemming is met de hoeveelheid tijd die de verschillende werkzaamheden vereisen.  
 

Personele ontwikkeling 
 
Het jaar 2006 heeft weinig personele wijzigingen laten zien. Eén staflid vertrok naar het bedrijfsleven 
en er werd één promovendus aangesteld op het MIDAS-project. 
 
Op 1 januari 2006 was de personele bezetting van CLST 11 fte. Op 31 december 2006 was de 
personele bezetting van CLST 13 fte. Daarvan was 0,3 fte voor directie, 0,4 fte voor het secretariaat 
en 0,6 fte voor systeembeheer bestemd. 0,5 fte werd ingevuld door medewerkers van de vaste staf 
die tijdelijk bij CLST waren gedetacheerd.  
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Voor cursussen en trainingen trekt CLST jaarlijks 6 kEUR uit, welke ten laste van de CLST-reserves 
komen. Veel medewerkers hebben een of meerdere cursussen gevolgd. De meeste van deze 
cursussen werden door de Radboud Universiteit georganiseerd en waren daarom voor CLST 
kosteloos. 
 
Met alle CLST-medewerkers is er in 2006 een jaargesprek gevoerd. Deze gesprekken werden 
gevoerd door de directeur van CLST en/of de leerstoelhouder. In die gesprekken wordt structureel 
aandacht besteed aan de loopbaanperspectieven en ambities van de medewerkers. Daarnaast zijn er 
door de leerstoelhouder meer inhoudelijke gesprekken gevoerd. 
 

Opdrachtgevers 
 
In alle projecten moet CLST regelmatig rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden. Op 
basis van de reacties van de opdrachtgever wordt nagegaan of die tevreden is. De directeur houdt 
dienaangaande contact met de betrokken projectleiders. 
 

Naamsbekendheid en PR 
 
Elke CLST-medewerker bezocht in 2006 minstens één internationale conferentie of workshop 
waaraan hij/zij actief een eigen bijdrage leverde in de vorm van een geaccepteerd artikel. Dit is zowel 
nuttig voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers als voor de naamsbekendheid van 
CLST. 
 
Verdere PR-activiteiten in deze beleidperiode waren: 

o Actualisering van de website en het verhogen van de trefkans (nu derde op Google)  
o Vervaardiging foldermateriaal (Nederlands, Engels) voor allerlei bijeenkomsten 
o Advertenties in DIXIT 
o Publiciteit in dagbladen en periodieken 
o Opzetten van een relatiebestand met contactgegevens van CLST-partners 
o Netwerk-verbreding met name door contacten binnen NOTAS 

 

Overzicht van nieuwe projecten 
 
Naam Project Subsidiegever Aantal FTE Bedrag Duur 
ACORNS Europese Commissie 1,0 fte senior + 1 

promovendus 
492 k�  3 jaar 

A memory-prediction model 
of speech processing 

NWO 
(Internationalisering) 

0,1 fte senior 55 k� 2 jaar 

Avoiding the ham in 
hamster 

NWO (VENI) 1.0 fte senior postdoc 202 k� 3 jaar 

AwareShoe Ministerie EZ (IOP-
MMI) 

2 promovendi 500 k� 3,5 jaar 

MIDAS STEVIN 0,1 fte senior + 1 
promovendus 

227k� 3,5 jaar 

N-BEST STEVIN 0,3 senior + 0,2 junior 130 k� 2 jaar 
SPRAAK STEVIN 0,2 senior + 0,2 junior 60,5 k� 2,5 jaar 
 
 


