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Uitslag Call 4 
De vierde oproep van CLARIN-NL was de laatste oproep binnen het CLARIN-NL project. De oproep 

bestond, net als vorig jaar, uit twee delen: een gesloten oproep en een open oproep. De gesloten 

call heeft als doel om de spreiding van projecten over verschillende disciplines uit de 

geesteswetenschappen te garanderen. Voor de gesloten call heeft CLARIN-NL specifieke 

onderzoekers uitgenodigd een voorstel in te dienen. Twee groepen hebben een voorstel ingediend 

in de gesloten oproep. De open call was toegankelijk voor alle geïnteresseerden die een curatie- of 

demonstratieproject willen uitvoeren. Zeventien onderzoekers hebben gehoor gegeven aan de open 

oproep. Tijdens de bestuursvergadering op dinsdag 18 december 2012 heeft het bestuur op basis 

van de beoordelingen van het Internationaal Advies Panel (IAP) en Nationaal Advies Panel (NAP) 

besloten om de twee projecten uit de gesloten call en negen projecten uit de open call in 

aanmerking te laten komen voor honorering. Een aantal projecten moet nog wel aan een aantal 

voorwaarden voldoen voordat ze definitief gehonoreerd zullen worden. In totaal zullen er in de 

vierde call dus waarschijnlijk elf projecten gehonoreerd worden. De gehonoreerde projecten uit 

deze laatste call zullen begin 2013 van start gaan. In februari of maart 2013 organiseert CLARIN-NL 

een kick-off meeting over Call 4. Nadere details over de locatie en datum worden zo snel mogelijk 

bekend gemaakt via onze website. 

Verslag CLARIN ERIC conferentie Sofia 
Van 25 t/m 28 oktober 2012 is in Sofia, Bulgarije, de eerste CLARIN ERIC conferentie gehouden. Bijna 

100 deelnemers uit verschillende landen in Europa namen deel aan een bijeenkomst die door Steven 

Krauwer als “werkkamp” werd betiteld (nadat ie ons naar Sofia had gelokt) en waar vruchtbare 

uitwisseling plaatsvond van ideeën en ontwikkelingen op het gebied van CLARIN in de verschillende 

landen en op ERIC-niveau. Vanuit Nederland waren het CLARIN-NL uitvoerend bestuur aanwezig, 

een vertegenwoordiger van ieder CLARIN-centrum, en de ISOcat- coördinatoren. Er is op deze 

bijeenkomst een goede start gemaakt om het werk aan CLARIN in de verschillende landen op elkaar 



af te stemmen. Meer informatie en foto’s over deze bijeenkomst zijn te vinden op Arjan van Hessens 

blog op de CLARIN-NL website en op de CLARIN EU website. 

CLARIAH 
Er zijn heel veel ontwikkelingen geweest in verband met CLARIAH in de afgelopen maanden.  De 

ontwikkelingen volgden elkaar zo snel op dat er tot nu toe nog geen tijd werd gevonden hierover te 

berichten. Er is nu een CLARIAH nieuwsbrief verschenen die de belangrijkste ontwikkelingen 

samenvat. Deze nieuwsbrief is binnenkort te vinden op de CLARIAH Website. 

Evenementen 
Er staan de komende tijd interessante evenementen op de agenda. Op 16 januari 2013 is de 8th 

International Digital Curation Conference 2013 in het Mövenpick Hotel in Amsterdam. Op deze 

conferentie komen mensen samen die data en informatie creëren, beheren en gebruiken en ook 

mensen die curatieprocessen onderwijzen. De titel van de bijeenkomst luidt: "Infrastructure, 

Intelligence, Innovation: driving the Data Science agenda". 

Op 17 januari 2013 wordt de 23e editie van CLIN (Computational Linguistics in the Netherlands) 

gehouden. CLIN wordt gehost door de Human Media Interaction Research Group van de Universiteit 

Twente en wordt gesponsord door CLARIN-NL. Over het TTNWW-project, een samenwerkingsproject 

tussen CLARIN-NL en CLARIN-VL, zal een plenaire voordracht gehouden worden. CLIN vindt plaats in 

poppodium Atak in Enschede. 

Op 23 januari 2013 wordt er op de VU Amsterdam een symposium georganiseerd door het 

subproject PoliMedia, met als titel: “The PoliMedia symposium: linking political debates and media.” 

Het symposium wil mensen bij elkaar brengen die geïnteresseerd zijn in de analyse van media en/of 

politieke data, vanuit de invalshoek van sociale wetenschappen, geesteswetenschappen, informatica 

en andere verwante disciplines. 

Meer informatie over bovenstaande evenementen en inschrijvingen daarvoor kunt u vinden op onze 

website onder EVENTS. 

http://www.clarin.nl/blog/clarin/439
http://www.clarin.nl/blog/clarin/439
http://www.clarin.eu/events/3539
http://www.clariah.nl/?q=node/23
http://www.clarin.nl/calendar

