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Uitslag Call 2
Voor de tweede oproep voor data curatie en demonstratorprojecten zijn 17 voorstellen ingediend. In
de vergadering van 15 december 2010 heeft het CLARIN-NL bestuur op basis van evaluaterapporten
van het Internationaal Advies Panel (IAP), het Nationaal Advies Panel (NAP), en het CLARIN-NL
Uitvoerend Bestuur (EB) besloten 9 voorstellen te honoreren. Deze projecten zullen begin 2011 van
start gaan. Binnenkort zullen op de CLARIN-NL website korte beschrijvingen van de gehonoreerde
projecten opgenomen worden.
Met de 9 gehonoreerde projecten zijn de focusgebieden van deze oproep goed afgedekt:
• literaire studies met 2 projecten
• Geschiedenis en Politicologie met 2 projecten
• Communicatie- en Mediastudies met 2 projecten
• Taalverwerving met 2 projecten
• Historische Taalkunde met 4 projecten
(enkele projecten vallen in meerdere categorieën)
Kick-off bijeenkomst 9 februari
Op 9 februari 2010 organiseert CLARIN-NL in Utrecht een kick-off bijeenkomst waarin de in de
tweede ronde gehonoreerde projecten gepresenteerd zullen worden. Bovendien zullen enkele
projecten uit de eerste oproep een presentatie houden over de door hen behaalde resultaten.
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis, maar registratie is verplicht. Meer informatie vindt u hier.
Via deze link kunt u zich ook tot uiterlijk 1 februari registreren.
CMDI tutorial 17 januari
Op 17 januari 2011 organiseert CLARIN-NL een 2e CLARIN metadata tutorial op het Max-Planck
Instituut voor Psycholinguïstiek. De tutorial beoogt mensen vertrouwd te maken met het aanmaken
van metadata in de CLARIN-infrastructuur. De tutorial is bedoeld voor deelnemers in CLARIN-NL/EU
projecten die willen leren hoe zij CLARIN-metadata kunnen aanmaken. Er zullen demonstraties
gegeven worden en hands-on sessies gehouden worden met de tools die speciaal zijn ontwikkeld

voor het aanmaken van CLARIN metadata schema’s en voor het aanmaken van metadata voor
resources. Bovendien zullen er deze keer ook demonstraties gehouden worden van en gelegenheid
gegeven worden tot het gebruik van de nieuw beschikbare tools om te zoeken en te browsen in de
CLARIN-metadata zoals de nieuwe versie van de CLARIN-VLO (Virtual Language Observatory). De
bijeenkomst is gratis, maar registratie is verplicht en mogelijk tot 12 januari via deze link.
Nieuw adres CLARIN-NL
Per 1 januari zal het CLARIN-NL projectbureau verhuizen binnen de Utrechtse binnenstad. Het
nieuwe adres zal zijn Trans 10, 3512 JK Utrecht. Jan Odijk zit vanaf dat moment in kamer 233, de
projectsecretaris in 237.
Ook de telefoonnummers zullen vanaf dan veranderen:
Jan Odijk
030-253 6568
Projectsecretaris
030-253 6279
Nieuwe projectsecretaris CLARIN-NL
Erica Renckens legt per 1 januari haar werkzaamheden als projectsecretaris van CLARIN-NL neer.
Haar taken zullen worden overgenomen door Jolien Scholten, die per december is begonnen bij
CLARIN-NL. Jolien is bereikbaar via clarinnl@uu.nl en j.scholten1@uu.nl.
Onderzoeksvragen gevraagd
Binnen het project Search & Develop wordt gewerkt aan de eerste projectfase om zowel metadata
als data doorzoekbaar te maken voor eindgebruikers. Hiertoe worden de zoekmachines voor een
aantal specifieke resources aangepast en een geïntegreerde toegang tot deze resources gecreëerd
zodat eindgebruikers via een enkele gebruikersportaal toegang hebben tot alle onderliggende data
bij verschillende instituten. Hiermee wordt toegang gekregen tot de Getuigen Verhalen bij DANS, een
serie interviews die zijn verzameld om de belevenissen en indrukken over de oorlog te bewaren en
vast te leggen. Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie levert verschillende lexica en corpora. Via
het Meertens Instituut komt een gecombineerde databank met informatie over morfosyntactische
variatie in Nederlandse dialecten (MIMORE) beschikbaar. Het Max Planck Instituut/The Language
Archive heeft corpora op het gebied van eerste en tweede taalverwerving (de vrij toegankelijke
gedeeltes van MPI Acquisitie, CHILDES, Dutch Bilingualism Database) alsmede Talkbank data en
Corpus Gesproken Nederlands. In alle gevallen gaat het om bronnen met betrekking tot de
Nederlandse taal. Onderzoekers die op basis van deze bronnen interessante onderzoeksvragen
kunnen formuleren worden uitgenodigd contact op te nemen met Marjan Grootveld.

