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Inleiding Metamorfose Vertalingen



Wie zijn wij?

 opgericht in 2004

 gevestigd in Utrecht

 team: 20 interne medewerkers, van wie:
• 10 interne vertalers Nederlands-Engels

• 4 interne vertalers Engels-Nederlands

• intern beëdigd voor de talen Engels, Duits en Frans

 een team van zo’n 100 freelance vertalers en revisoren, ieder gespecialiseerd in 
zijn of haar vakgebied en woonachtig in het moedertaalgebied



Wat doen wij?

 vertaalwerkzaamheden (ook beëdigde vertalingen)

 correctie- en redactiewerkzaamheden

 meertalige Desktop Publishing

 drukproefcorrecties



Talen

 alle West-Europese talen, waaronder Engels, Duits, Frans, Spaans,  
Italiaans, Portugees, Grieks, Noors, Deens, Zweeds, Fins en IJslands

 alle Oost-Europese talen, waaronder Pools, Tsjechisch, Slowaaks, 
Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Servisch, Bulgaars, Roemeens, Ests, 
Lets, Litouws, Oekraïens en Russisch

 exotische talen waaronder Arabisch, Turks, Chinees, Japans, Koreaans, 
Farsi, Somalisch en Thai



Specialisaties
hoger onderwijs = onze belangrijkste specialisatie

Hogeronderwijsinstellingen waarvoor wij werkzaam zijn: 

 Hogeschool van Amsterdam

 Hogeschool Inholland

 Hanzehogeschool Groningen

 Fontys Hogescholen

 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 Universiteit van Amsterdam 

 Universiteit Maastricht

 Universiteit Utrecht

overkoepelende organisaties waarvoor wij werkzaam zijn:

 Nuffic (ondersteuning internationalisering hoger onderwijs)

 SURF (ICT/kennisuitwisseling)

 MinOCW (internationalisering) / Inspectie van het Onderwijs

 VSNU (Human Resources, positionering universiteiten, onderzoek en valorisatie)



Type teksten
 hogeronderwijsinstellingen: 

- overkoepelend niveau: jaarverslagen, instellingsplannen, beleidsnotities, toespraken, webteksten, 
brochuremateriaal, regelingen en reglementen (studentenstatuut), P&O-gerelateerde documenten, 
ICT-gerelateerde documenten, enz.

- op het niveau van de opleidingen (instituten/academies): opleidingsmateriaal, tentamenmateriaal, 
(stage-)handleidingen, nieuwsberichten, webteksten, brochuremateriaal, juridische documenten 
(OER, enz), correspondentie, diploma’s

 overkoepelende organisaties:

- Nuffic: programma’s (ERASMUS+, Study in Holland), landenrapporten, learning mobility, 
onderwijsvergelijking, internationaliseringsonderzoek enz.

- SURF: ICT-teksten over systemen/netwerken voor uitwisseling van onderzoeksgegevens e.d., 
bedoeld voor ICT-beleidsmedewerkers en onderzoekers (webteksten, trendrapporten, papers, 
stimuleringsregelingen)

- MinOCW: rapporten, beleidsnotities, visiebrieven m.b.t. Internationalisering

- Inspectie van het onderwijs: rapporten, animatiefilmpjes, presentaties

- VSNU: cao NU, UFO functieprofielen, speeches, publieksinformatie (webteksten)



Relevantie overkoepelende organisaties bij 
vertaalwerk hogeronderwijsinstellingen
 veel overlappende onderwerpen

- voorbeeld 1: de hogeronderwijsinstellingen verwijzen vaak naar de door Nuffic 
ontwikkelde internationaliseringsprogramma’s (Erasmus+, Study in Holland) en 
teksten over onderwijsvergelijking 

- voorbeeld 2: teksten over ICT-innovatie, cloudoplossingen en netwerken zijn 
vaak afgeleid van papers over dit onderwerp van de samenwerkingsorganisatie 
SURF

- voorbeeld 3: rapporten van MinOCW/de Inspectie van het Onderwijs hebben vaak 
betrekking op het beleid/de accreditatie van hogeronderwijsinstellingen

 intern bij Metamorfose veel kennis aanwezig over deze onderwerpen  

 dankzij het koppelen van de vertaalgeheugens van de diverse instellingen meer 
consistentie in stijl en met name terminologie



Kwaliteitsborging



Kwaliteitsborging vertaal- en 
redactieproces
 brontekstanalyse

 selectie van vertaal/revisiekoppel:
 ervaren vertalers die volledig gespecialiseerd zijn in het hoger onderwijs
 iedere vertaler heeft bovendien eigen subspecialisatie
 native speaker-beginsel
 revisie door een tweede vertaler die woonachtig is in het moedertaalgebied

 vertaal- en revisieproces m.b.v. HU-terminologielijst, vertaalgeheugen en style 
guide

 drievoudige revisieprocedure (door vertaler zelf, revisor en projectmanager)

 consistente verwerking van feedback in de HU-terminologielijst en het HU-
vertaalgeheugen

 overleg met de contactpersoon

 feedback op de brontekst

Kwaliteitsmanagement gebaseerd op continue verbetering van de dienstverlening



Doorlooptijden

Dankzij groot intern en extern team van vertalers en revisoren die 
gespecialiseerd zijn in het hoger onderwijs, kunnen we korte 
doorlooptijden waarborgen:

 vertalen regulier: < 1.700 wrd: 3 werkdagen 

> 1.700 wrd: aantal wrd : 1.700 + 3 werkdagen

 vertalen spoed: < 1.700 wrd binnen 24 uur / meer wrd: in overleg, z.s.m

 redigeren regulier: < 10.000 wrd: 2 werkdagen 
> 10.000 wrd: aantal wrd : 10.000 + 2 werkdagen

 redigeren spoed: in overleg, z.s.m.



Schrijfwijzer

Wij gaan uit van de schrijfwijzer die door de HU is ontwikkeld

Deze schrijfwijzer zal in overleg met Marketing & Communicatie worden aangepast, 
aangevuld en uitgewerkt. 

 In de schrijfwijzer worden zaken geregeld als:

 schrijfwijze diensten, instituten, kenniscentra, lectoraten, gebouwen en terreinen, 
functienamen

 conventies m.b.t. hoofdlettergebruik, kommagebruik, afkortingen, data, 
spelling, enz.

 (aanspreek)titels

 tone of voice en stijl

 corporate identity (font, templates, voetnoten, bronvermeldingen, enz.)



Terminologiebeheer

 aanpassing van de HU-terminologielijst

 continue uitbouw online terminologielijst op basis van teksten die ter 
vertaling worden aangeboden.



Vertaalgeheugenopbouw

 opbouw HU-vertaalgeheugen aan de hand van de te vertalen teksten

 gebruik van vertaalgeheugens van overkoepelende organisaties:
 Nuffic/MinOCW: internationalisering/accreditatie

 SURF: ICT-gerelateerde zaken (systemen/netwerken, enz.)



Werkwijze



Een vertaal- of redactieaanvraag 
indienen

 aanvraag via het offerteformulier op het HU-portaal:

www.metamorfosevertalingen.nl/hogeschool-utrecht

http://www.metamorfosevertalingen.nl/hogeschool-utrecht


Andere functionaliteiten van het 
portaal

 gratis helpdesk

 feedbackformulier

 klachtenformulier

 reactie op afhandeling feedback of klacht

 periodiek klanttevredenheidsonderzoek

 relevante documentatie:
- handleiding portaal

- klachtenprocedure

- terminologielijst en schrijfwijzer



Vragen?


