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Oproep 3 Open Oproep 
De Open Oproep van CLARIN-NL Oproep 3 gaat open op 3 juli 2011. De deadline voor indiening 

is vrijdag 30 september 2011, 13:00uur CET. Het totale budget voor deze oproep is 600k euro. 

Het maximale budget voor een project is 120k euro. Alle voorstellen worden geëvalueerd door 

IAP en NAP die ook een rangschikking van de voorstellen maken. De beslissing over honorering 

zal genomen worden in midden december, zodat de gehonoreerde projecten begin 2012 van 

start kunnen gaan. Voor alle details over deze oproep, zie http://www.clarin.nl/node/183 . 

Oproep 3 Gesloten Oproep 
Dit jaar organiseert CLARIN-NL ook een Gesloten Oproep. Deze oproep staat alleen open voor 

onderzoekers die hiervoor expliciet door het CLARIN-NL bestuur worden uitgenodigd. De 

gesloten oproep wordt georganiseerd om ervoor te zorgen dat alle disciplines in de 

geesteswetenschappen binnen CLARIN-NL aan bod komen. Meer informatie over de gesloten 

oproep kan je vinden op en via http://www.clarin.nl/node/183 . 

Oproep 3 Informatiebijeenkomst 
Op donderdag 25 augustus 2011 (13:00-18:00uur) organiseert CLARIN-NL in Utrecht een 

informatiebijeenkomst in verband met de Derde Oproep. Noteer deze bijeenkomst in je agenda! 

Toegang tot de bijeenkomst is gratis maar registreren is verplicht! Registreer je via deze link: 

http://www.clarin.nl/node/194 

http://www.clarin.nl/node/183
http://www.clarin.nl/node/183
http://www.clarin.nl/node/194


Voorstel voor de Herziene Roadmap 
Er is dit jaar wederom de mogelijkheid voorstellen in te dienen voor een herziene nationale 

roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Het totale beschikbare budget is 80 miljoen 

euro. De concurrentie zal zeer zwaar zijn omdat ook nieuwe projecten een voorstel kunnen 

doen om zich op de herziene roadmap te laten plaatsen. CLARIN-NL en DARIAH werken aan een 

gezamenlijk voorstel voor deze oproep zodat er een breed gedragen voorstel namens de hele 

geesteswetenschappen ingediend kan worden. Meer informatie over de herziening van de 

roadmap kan je vinden op http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_7FKDSB  

Vakantie 
In verband met de vakantieperiode zal het CLARIN-NL bureau vooral in de eerste twee weken 

van juli wat minder bemand zijn dan normaal. Hou dus rekening met mogelijk wat vertraagde 

responstijden. 
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