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CLST Jaarverslag 2007 
 
 
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 2007 is voor CLST positief verlopen. Er wordt aan een aantal waardevolle Europese projecten 
deelgenomen en ook binnen het STEVIN-programma is CLST actief in een verscheidenheid aan 
interessante projecten. Voor nieuwe projecten is nieuw personeel geworven en gevonden. Een aantal 
andere medewerkers vertrokken, waardoor het totaal aantal medewerkers nu 18 personen is  (rond 13 
fte). De financiële situatie van CLST is gezond. Ook dit jaar werd met winst afgesloten. 
 
Hieronder volgt een gedetailleerder verslag.  
 

Projecten 
 
Het STEVIN-programma (http://taalunieversum.org/taal/technologie/stevin/) is voor CLST interessant 
vanwege samenwerking met het bedrijfsleven en met Vlaamse partners. Verder zijn STEVIN-projecten 
bij uitstek aantrekkelijk voor de inzetbaarheid van stafleden met een vaste aanstelling, maar daarnaast 
ook voor promovendi. In STEVIN is CLST betrokken bij drie lopende projecten (MIDAS, SPRAAK, N-
BEST), bij drie (nagenoeg) afgeronde projecten (Autonomata, JASMIN-CGN, D-Coi), en drie nieuwe 
projecten (Autonomata Too, DISCO, SoNaR). CLST is penvoerder van vijf projecten (JASMIN-CGN, 
D-Coi, Autonomata Too, DISCO, SoNaR).1 
 
CLST is betrokken bij twee projecten die vanuit de Europese Commissie worden gefinancierd (KP6): 
ACORNS (STREP) en S2S (RTN). Beide projecten zijn belangrijk voor het opbouwen van een netwerk 
voor verdere projectacquisities in Europees (en ander) kader. 
 
NWO-projecten waaraan CLST deelneemt zijn NORISC (een IMIX-project) en een VENI-project dat 
verworven is door Odette Scharenborg. In aansluiting op het ACORNS-project loopt er een 
Internationaliseringssubsidie ten behoeve van L .Boves. 
 
Het ministerie van EZ financiert twee IOP-projecten: À propos en AwareShoe. Het laatste project is 
kent een belangrijke Nijmeegse samenwerking met de Sint Maartenskliniek en de afdeling 
Bedrijfscommunicatie van de Faculteit der Letteren. 
 
SPEX is een onderdeel van CLST dat zich toelegt op de validatie van taal- en spraakdatabases. Voor 
Motorola werd en wordt gewerkt aan de validatie van twee spraakdatabases voor de training van 
consumenten-elektronica. In het kader van LC-STAR II2 wordt voor bedrijven als Siemens, Nokia en 
Microsoft gewerkt aan de validatie van uitspraaklexica voor verschillende exotische talen. In het kader 
van het LILA-project is gewerkt aan de validatie van spraakdatabases voor telefoontoepassingen in 
Aziatische talen. SPEX werkt samen met ELRA3 ten behoeve van de validatie van de 
spraakdatabases in hun catalogus. 
 
Voor het Ontwikkelcentrum Taal- en Spraaktechnologie ten behoeve van Taal- en Spraakpathologie 
(OSTT4) is er samen met het UCI en de SMK gewerkt aan een trainingsprogramma op PC voor 
Parkinson-patiënten dat gebruik maakt van automatisch gegenereerde akoestische maten t.b.v. 
feedback ter verbetering van de stemkwaliteit.  
 

                                                 
1 Informatie over afzonderlijke projecten is te vinden op de CLST-website: http://www.ru.nl/CLST. 
2 http://www.lc-star.org/ 
3 http://www.elra.info 
4 http://www.ostt.eu 
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Voor ETSI5 wordt door CLST gewerkt aan een standaard vocabularium voor ICT-diensten in 
verschillende talen. 
 
Voor het NFI is gewerkt aan een spraakherkenner met als uitbreiding keyword-spotting en topic-
detection. 
 
In 2007 werden de volgende projecten afgesloten: 

- TC-STAR (EC-project, onderzoek naar Spraak-naar-spraak omzetting voor verschillende 
talen) 

- Het promotieproject van Christophe Van Bael naar validatie en automatische generatie van 
foneemtranscripties 

- Autonomata (STEVIN-project naar specifieke uitspraakvormen van namen) 
 
 

Acquisitie 
 
In het kader van STEVIN zijn de volgende nieuwe projecten verworven: SoNaR, Autonomata Too en 
DISCO. Voor STEVIN zijn er alleen nog projecten te verwerven voor demo’s en educatie. Er is in 2008 
een voorstel voor een demo-project ingediend. 
 
Met de TU Delft is een project verworven met als doel uitspraakfouten door NT2-leerders te 
detecteren en voorstellen voor uitspraakverbetering te doen. Samen met DISCO biedt dit een basis 
voor de vorming van een onderzoeksspeerpunt naar het gebruik van ASR ten behoeve van de 
verwerving van Nederlands als NT2. 
 
Er is in 2007 door CLST een eerste project in het FP7-kader van de EC verworven. Het project heet 
Scale en is een ITN-project. ITN-projecten bieden uitgelezen kansen voor internationale 
samenwerking en uitwisseling en voor het opbouwen van nieuwe netwerken en consortia. CLST zal in 
2008 inzetten op het indienen van minimaal twee verdere ITN-voorstellen. Ook wordt er gewerkt aan 
minimaal één STREP-voorstel. 
 
In 2007 werden er twee projecten voor kleine programma’s bij NWO ingediend. Een daarvan is 
gehonoreerd; dit is een samenwerkingsproject met prof. P. Fickert over taalverwerving. Het andere 
voorstel over correctieve feedback in taalleeromgevingen zal in 2008 opnieuw worden ingediend.  
 
Er zijn geen voorstellen voor STW-projecten ingediend. Wel wordt er aan twee voorstellen gewerkt.  
 
Met Logica worden verschillende projecten opgestart voor de transcriptie van spraakmateriaal. 
 
Er is subsidie voor ESF workshop6 verworven. Ook deze workshops zijn een belangrijk middel om aan 
onderzoeksnetwerken te bouwen. 
 
Er is in 2007 0,1 fte besteed aan het onderzoeken van mogelijkheden subsidies tbv Taal- en 
Spraakpathologie en Computer Assisted Language Learning te verwerven. Het CLST-bestuur heeft 
besloten actieve acquisitie-inspanningen allereerst op CALL-voorstellen te richten. M.b.t. acquisitie 
van projecten t.b.v. Taal- en Spraakpathologie zal regulier met het OSTT worden overlegd om te 
bezien bij welke projectvoorstellen CLST aan kan sluiten. 
 

Personele ontwikkeling 
 
In 2007 hebben vier tijdelijke medewerkers CLST verlaten. Aan de andere kant zijn er in 2007 twee 
promovendi bij CLST aangesteld, en een nieuwe medewerker t.b.v. het project met ETSI. Ook werden 
er twee extra nieuwe medewerkers op het ACORNS project aangesteld. 
 

                                                 
5 http://www.etsi.org 
6 http://www.esf.org/activities/exploratory-workshops.html 
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CLST had eind 2007 vier personen met een vast contract in dienst, zes tijdelijke projectmedewerkers 
(senior), vijf promovendi, en drie personen met een gedeeltelijke detachering vanuit Taalwetenschap. 
 
Op 1 januari 2007 was de personele bezetting van CLST 12 fte. Op 31 december 2007 was de 
personele bezetting van CLST 13 fte. Daarvan is 0,3 fte voor directie, 0,3 fte voor het secretariaat en 
0,6 fte voor systeembeheer bestemd. 0,4 fte werd ingevuld door medewerkers van de vaste staf die 
tijdelijk bij CLST waren gedetacheerd.  
 
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 2007 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. 
 
 

Promoties 
 
Twee CLST-projecten resulteerden in een academische promotie die in 2007 plaatsvond. Voor deze 
projecten behoorden de promoties tot de projectverplichtingen waaraan CLST zich had 
gecommittteerd. 
 
Neri, A. (2007, 8 Juni 8). The pedagogical effectiveness of ASR-based computer assisted pronunciation training. 

Radboud Universiteit Nijmegen. Prom./coprom.: Prof. L.W.J. Boves, Dr C. Cucchiarini & Dr H. Strik.  
 
Bael, C.P.J. Van (2007, 15 oktober). Automatic Generation and Validation of Phonetic Transcriptions. Radboud 

Universiteit Nijmegen. Prom./coprom.: Prof. L.W.J. Boves, Dr H. Strik & Dr H. van den Heuvel.  
 

Tevredenheid opdrachtgevers 
 
In alle projecten moet CLST regelmatig rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden. Deze 
rapportages zijn voor projecten in grotere onderzoeksprogramma’s doorgaans volgens een vast 
stramien te maken (STEVIN, EC). Bij opdrachten vanuit het bedrijfsleven wordt de tevredenheid van 
de opdrachtgever telefonisch of per e-mail geverifieerd. De respons is nagenoeg zonder uitzondering 
positief. 
 

Naamsbekendheid en PR 
 
Elke CLST-medewerker bezocht in 2007 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 beleidsperiode 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 Advertentie in DIXIT 
o Publiciteit in dagbladen en periodieken 
o Netwerk-verbreding met name door contacten binnen NOTAS 

 

  


