
Programma Symposium - Is er een plek voor Google Translate in het hoger onderwijs? 

 

Datum: woensdag 15 juni 2022  

Tijd: 9:30-16:00  

Locatie: Lipsius 019, Cleveringaplaats 1, 2311 BD, Leiden 

Voertalen: Nederlands (hoofdtaal) en Engels  

We nodigen studenten en docenten van universiteiten en hogescholen in Nederland uit om samen met ons te onderzoeken welke rol 
machinevertalingen spelen in ons hoger onderwijs en hoe we kunnen zorgen dat onze studenten effectief en verantwoord gebruikmaken van 
deze alomtegenwoordige technologie. Geïnteresseerden uit de wetenschap en praktijk zijn uiteraard ook van harte welkom.  

 

Programma  
 
9:30-10:00 Lettie Dorst (Universiteit Leiden)   
What is Machine Translation Literacy and why do students need it? (voertaal Engels) 
We know students use free machine translation websites and apps like Google Translate and Bing for their studies, but we don’t really know how, when and 

why they use machine translation (MT) and whether they really understand how MT works, what it can and cannot do for them, and what the potential risks 

involved are. I’ll present an MT literacy toolkit for university students that I am developing as part of a project aiming to help students become effective and 

responsible users of machine translation in higher education.   

 

10:00-11:00 Emma Hartkamp, François Thunus, Ágnes Farkas (DG Vertaling, DGT, Europese Commissie) 
Jouw proefschrift liever niet ‘op straat’? What is eTranslation and how do you use it? (voertalen Nederlands en Engels) 
Er zijn verschillende gratis systemen voor automatisch vertalen. eTranslation van de Europese Commissie is er een daarvan. Hoe werkt dit vertaalsysteem, 

hoe gebruik je het en waarin onderscheidt het zich van andere systemen? Hoe werkt het voor het Nederlands en hoe doe je er het best je voordeel mee?  



11:00-12:00 Frieda Steurs (INT Leiden, KU Leuven) 
Waarom Google Translate geen woordenboek is (voertaal Nederlands) 
Google Translate wordt zonder veel schroom voor heel veel vertalingen gebruikt. Maar is dat vertrouwen gerechtvaardigd? Op welke data baseren Google 

en vele andere automatische vertaalsystemen zich eigenlijk, en zijn die data te vertrouwen en representatief? 

 

12:00-13:00 Lunch 
 
 
13:00-14:00  Joop Bindels (Zuyd Hogeschool) 
De inzet van MT in het (ver)taalonderwijs (voertaal Nederlands) 
De overgrote meerderheid van de taalstudenten maakt gebruik van MT bij het leren van een vreemde taal. Dit is niet anders voor vertaalstudenten. Maar 

hoe maken studenten nou gebruik van MT? En hoe ga je daar als docent mee om? Tijdens deze lezing gaan we in op recent onderzoek naar MT-gebruik door 

(ver)taalstudenten en bespreken we manieren om met MT-gebruik door studenten om te gaan.  

 

14:00-15:00 Christophe Declercq (Universiteit Utrecht, UCL) 
Voor, na of tussendoor: vormen van editing bij mogelijk hergebruik van machinevertaling (voertaal Nederlands) 
Naast MT heb je ook HT, human translation. Het feit alleen al dat het laatste concept moet bestaan, vinden sommigen een akelige gedachte, laat staan dat 

je gaat uitleggen in welke mate hybride vormen van vertaling bestaan, zoals post-editing. Post-editing is een verzamelnaam voor verschillende 

vertaalstrategieën waarbij hergebruik van baseline machinevertaaloutput centraal staat. Tijdens de lezing bekijken we verschillende vormen van post-

editing in een context van computer-ondersteund vertalen en proberen we in te schatten wat pre-editing kan betekenen. 

 
15:30-16:00 Lettie Dorst (Universiteit Leiden)  
Discussie, rondvraag en sluiting 
 
 

Aanmelden 

Aanmelden voor het symposium kan via https://fd24.formdesk.com/universiteitleiden/eventGoogleTranslate. Deelname is gratis. 

https://fd24.formdesk.com/universiteitleiden/eventGoogleTranslate

