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Wat is Termraad Academy

 Samenwerkingsverband tussen overheidsvertaaldiensten 
(vooral EU/DGT en EU/Raad) en vertaalopleidingen in BE en NL.

 Doelstelling: verzamelen, analyseren en ontsluiten van domeinspecifieke
terminologie.

 Hoe: via scripties en stages.



Werken mee:
 Vlaanderen(5)

Universiteit Antwerpen
KU Leuven Antwerpen 
KU Leuven Brussel
Universiteit Gent
Vrije Universiteit Brussel

 Nederland (3) 
Vertaalacademie Maastricht / Zuyd Hogeschool
Universiteit Utrecht
Universiteit Leiden

 Overheidsdiensten 
Raad van de Europese Unie, NL vertaalafdeling (Brussel)
DGT van de Europese Commissie, NL vertaalafdeling (Evere [of Luxemburg])
Instituut voor de Nederlandse Taal (Leiden)
Belangstelling in het verleden: CdT (Luxemburg), Benelux Unie (Brussel)



Keuze:

 Stage en/of scriptie

 Combinatie van beide is uiteraard de meest interessante 
ervaring.



Terminologische scripties

 Terminografisch of algemener

 Belang van de onderzoeksvraag & academische 
onderbouwing

 Begeleiding zowel vanuit de universiteit (promotor) als 
vanuit de overheidsinstelling (contactpersoon).



Scriptietypes

 Scripties die rechtstreeks een aantal concepten 
behandelen rond een thema aangereikt door de Raad / 
DGT

 grondige bespreking
 aanmaak van fiches met dezelfde velden als in IATE 

 Scripties rond een algemener terminologisch probleem



Fiches IATE: gebruik van Word-sjablonen

 Invulformulieren (met instructies in de marge)

 Zoveel mogelijk aangepast aan “IATE 2”

 Kleurencodes om wijzigingen / aanvullingen te signaleren



Fiches IATE: Multiterm-alternatief



Fiches: rechtstreeks in IATE
(optioneel tijdens de stage)



Scripties: bijzondere aandachtspunten

Nota: alle scripties behandelen het Nederlands; brontaal is (zo goed als altijd) 
Engels; sommige scripties betrekken ook een derde taal.

 Domeinverlies
Heeft het Nederlands een “tekort” aan termen voor het domein; 
wordt vaak de Engelse term gebruikt in het Nederlands? 
(+zelfde vraag voor een eventuele derde taal)

 Nederlands-Nederlands versus Belgisch-Nederlands versus
“EU Nederlands”
Klassiek voorbeeld: belangenverstrengeling (NL-NL + EU) –
belangenvermenging (NL-BE) – belangenconflict (EU, ook NL en BE)

 Diachronische termvariatie
Is er een evolutie in het gebruik van bepaalde termen?



Scripties: voorbeelden van behandelde 
thema’s

Met termenfiches Zonder termenfiches
- erfgoedterminologie 1 EU- en andere visa, reis- en 

verblijfsvergunningen in de 
Schengenzone. Een terminologisch 
onderzoek

- afvalterminologie 1
- getijdenenergie 1
- geothermische energie 1
- grensoverschrijdende 
portabiliteit

1 Onderzoek naar het tolken van 
neologismen: analyse en reflectie. 
Casus: EU-persconferenties met 
simultaanvertolking

- asiel en migratie 1 Van Europa naar bij ons: een analyse 
van de invloed van Europese 
richtlijnen op de gebruikte 
terminologie in de Nederlandse en 
Belgische wetgeving binnen het 
domein van asiel en migratie.

- cybercrime 2

- intellectuele eigendom 2 Transpositie van EU-wetteksten naar 
Nederlandse wetgeving. Een 
terminologische hel? Case study: 
Terminologie in EU-teksten inzake 
cybercriminaliteit

- luchtvervoer 1



Stages

 Typisch 4 weken (EU: indien langer dan 6 weken: geen kans meer op latere 
betaalde stage bij de EU)

 In de voorgeschreven periodes van de opleidingen / of andere

 Raad van de EU: “studiebezoek”: universiteit/hogeschool erkent het 
studiebezoek als stage - TIJDIG AANVRAGEN

 DGT Commissie: “praktijktraject”: universiteit/hogeschool erkent het 
praktijktraject als stage  - TIJDIG AANVRAGEN

 INT Leiden: in samenspraak met DGT

 Inhoud kan aansluiten op de scriptie / of staat los van een scriptie.



Stages en Covid

 “Fysieke” stages indien mogelijk

 Afstandsstage indien nodig: online gesprekken, e-mail



Scripties en stages in 2019-’20



Online platform voor communicatie



Troeven

 De ervaring is zeer stimulerend voor alle partijen:

- student: 
contact met de praktijk van de werkplek, 
prestigieuze en daarom motiverende context,
concrete opdracht voor de scriptie

- begeleiders vertaaldiensten: nemen kennis van de huidige vereisten 
in de academische wereld; krijgen aanvullingen 
voor de eigen termenbank en nieuwe terminologische inzichten

- begeleiders vertaalopleidingen: contact met de werkplek, ervaring 
met de voorwaarden die daar gelden, kans om studenten een 
boeiende uitdaging aan te bieden.


