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Vertaalopdrachten  

Instructies voor het aanvragen van een vertaling via DAS 
 

Inleiding 
Opleidingen die aangesloten zijn bij DAS kunnen via DAS tegen een gunstig tarief vertaalopdrachten 
laten uitvoeren. Hiervoor heeft DAS, na een inhoudelijk positieve vertaal-pilot, een overeenkomst 
gesloten met vertaalbureau Balance BV in Maastricht.  

Werkwijze Balance 
Balance werkt met een tweetalige database waarin alle vertalingen als het ware ‘zin voor zin’ worden 
opgeslagen. Elke nieuwe vertaalopdracht wordt vergeleken met de database en zinnen die 100% 
overeenkomen (zgn. hits of matches) worden automatisch vertaald en niet opnieuw in rekening 
gebracht. Ook interne herhalingen (repetitions) in het document worden niet in rekening gebracht.  
Naast het geautomatiseerde deel worden documenten altijd vertaald door een opgeleid (technisch) 
vertaler naar diens moedertaal (native speaker) en gecontroleerd door een native speaker van de 
taal waaruit het document vertaald wordt, om zeker te gaan dat nuances niet verkeerd worden 
begrepen.  
Balance kan vertalen van en naar het Engels, Duits en Frans. Andere talen zijn in overleg ook 
mogelijk, maar vallen niet onder deze tariefafspraken.  
De werkwijze van Balance biedt mogelijkheden om zelf deels controle te hebben over de 
vertaalkosten. Zie de tips op pagina 3 van dit document om de vertaalkosten te drukken.  

Tarief en voorwaarden 
Balance hanteert voor de opleidingen binnen DAS een tarief van €0,17 (excl. BTW) per te vertalen 
woord (vertaling door native speaker, integrale controle tegen de brontekst door native speaker). 
Matches met de database en interne herhalingen worden niet of tegen een gereduceerd tarief in 
rekening gebracht.  
Om gebruik te maken van dit tarief moet de opdracht via het bureau van DAS worden aangeleverd 
aan Balance.  
 

Aanvragen vertaling 
Om een vertaling aan te vragen, heeft DAS  de volgende gegevens nodig: 
 

- De contactpersoon bij de hogeschool voor inhoudelijke vragen over de vertaling 
- E-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon 
- Het factuuradres 
- Eventuele kenmerken, afdelingsnummers, kostenplaatsen of ordernummers die op de 

factuur vermeld moeten worden 
- De gewenste uiterlijke leverdatum 
- Naar welke taal het document vertaald moet worden (de doeltaal) 

  
Deze informatie stuur je, samen met de te vertalen documenten (in MS Office-format), naar 
Marjolein Wijnker-Schrauwen: mschrauwen@appliedscience.nl.  

Let op!  
De te vertalen documenten moeten bewerkbaar zijn om ze te kunnen analyseren en vertalen. Dat 
betekent : 
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- Géén PDF-bestanden 
- Word- of Exceldocumenten mogen niet beveiligd zijn tegen bewerken 
- In Exceldocumenten mogen de te vertalen zinnen niet verdeeld zijn over meerdere cellen.  

Voorkeursvertalingen 
Het is mogelijk dat je als opleiding of hogeschool de voorkeur hebt voor specifieke vertalingen van 
bepaalde woorden, zoals de Engelstalige naam van je opleiding of vertalingen van vakspecifieke 
termen. Je kunt hiervoor een lijst met voorkeursvertalingen doorgeven aan Balance. Zij zullen deze 
dan hanteren. Een dergelijke lijst is bij voorkeur opgesteld in een 2-kolomstabel.  

 
Vervolg van de aanvraag 
Het DAS-bureau zet de aanvraag door naar Balance, zodat zij weten dat zij het DAS-tarief moeten 
toepassen.  Vanaf dat moment wordt de contactpersoon bij de hogeschool gezien als de 
opdrachtgever en verloopt het contact tussen Balance en de contactpersoon.  
 
Balance analyseert de documenten op matches met de database en interne herhalingen, en berekent 
de kosten van de vertaling op basis van het aantal nog te vertalen woorden en het overeengekomen 
woordtarief. Deze prijs en de verwachte leverdatum koppelen zij middels het ingevulde 
opdrachtformulier terug aan de contactpersoon in de vorm van een offerte. Ter controle ontvangt 
het bureau van DAS de communicatie met de hogeschool in de cc.   
 
Pas na akkoord van de hogeschool op de offerte wordt met de vertaling gestart. Het doorgeven van 
documenten en het aanvragen van een analyse en offerte zijn dus altijd vrijblijvend! 
 
Na oplevering van de vertaling stuurt Balance de factuur direct naar de hogeschool.  
 

Vragen of opmerkingen 
Heb je vragen over het vertaalproces of Balance die niet in dit document zijn beantwoord, of wil je 
opmerkingen kwijt? Neem dan contact op met Marjolein Wijnker-Schrauwen: 
mschrauwen@appliedscience.nl  / 070 337 87 73. 

 
Op de volgende pagina vind je enkele tips voor bij het maken en bewerken van documenten die je 
wilt laten vertalen, om zo de vertaalkosten zo laag mogelijk te houden. 
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Tips om vertaalkosten te drukken 
 
Al bij het schrijven van een tekst kun je rekening houden met het feit of de mogelijkheid dat deze 
tekst vertaald gaat worden. De werkwijze van Balance met de vertaaldatabase biedt mogelijkheden 
om zelf controle te hebben over het aantal te vertalen woorden, en dus de kosten.  
Hieronder volgen een aantal tips om te zorgen dat het aantal te vertalen woorden, en dus de kosten, 
zo laag mogelijk zijn.  

Interne herhalingen 
Ook interne herhalingen (zgn. repetitions) worden afgetrokken van het totaal aantal te vertalen 
woorden. Dat betekent dat het voor de vertaling beter (goedkoper) is als een document wat ‘saai’ 
wordt geschreven. Waar je in een vlotte tekst dingen soms net iets anders opschrijft of een synoniem 
gebruikt, kun je dat voor een goedkopere vertaling beter niet doen en altijd dezelfde taalkundige 
constructies/formuleringen gebruiken.  

Hergebruik van teksten in verschillende documenten 
Het gebeurt regelmatig dat er een versie van hetzelfde document voor verschillende opleidingen 
wordt geschreven, zoals een stage- of afstudeergids.  Daarin zit vaak (veel) overlap. Probeer in dat 
geval zo veel mogelijk teksten letterlijk hetzelfde in beide documenten te gebruiken. Bij vertaling 
hoeven zij hierdoor maar één keer vertaald én betaald te worden.  

Vertaling van herziene documenten 
Door toepassing van de vertaaldatabase wordt het vertalen van een herziene versie van een eerder 
vertaald document automatisch stukken goedkoper. Opleidingen hebben veel van dit soort 
documenten die jaarlijks terugkomen, zoals stage- en afstudeergidsen. De eerste vertaling is daarbij 
een soort ‘investering’ voor volgende vertalingen. Voorwaarde hierbij is wel, dat het herziene 
document alleen wordt gewijzigd daar waar dat echt nodig is. Een zin die anders geformuleerd 
wordt, moet bijvoorbeeld weer opnieuw vertaald (en betaald) worden. Kijk bij het wijzigen van een 
document dat eerder vertaald is dus altijd kritisch naar de wijzigingen die je wilt aanbrengen.  
 

Opmaak van te vertalen documenten 
Om een goede vertaling van Word-documenten mogelijk te maken, moeten deze ‘correct’ zijn 
opgemaakt. Dus geen harde returns zetten aan het eind van elke regel, geen spaties gebruiken waar 
Tabs horen te staan, kop- en voetteksten in de kop- en voettekst en liefst niet op elke pagina 
herhalen, automatische inhoudsopgave, tekst van figuren en illustraties liefst in bewerkbare vorm 
(teneinde de taalwissel mogelijk te maken). Dit geldt met name ook voor conversies van PDF-
bestanden. De opmaak daarvan zou zelf moeten worden rechtgetrokken. Balance kan dat natuurlijk 
ook doen, maar daar zijn dan wel kosten aan verbonden. 


