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Internationaal Advies Panel (IAP) 
Het Internationaal Advies Panel (IAP) van CLARIN-NL wordt momenteel samengesteld. Op dit 
moment hebben de volgende personen toegezegd zitting te willen nemen in het IAP: 

• Scott Farrar, University of Washington, Department of Linguistics 

• Harold Short, King's College London, Centre for Computing in the Humanities 

• Benjamin T'sou, City University of Hong Kong 

• Tamás Váradi, Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences 

Meer informatie is te vinden op onze website. 

Daan Broeder in EB 
Peter Wittenburg heeft in verband met zijn overvolle agenda besloten zijn werkzaamheden voor het 
uitvoerend bestuur (EB) neer te leggen. Zijn taken zijn overgenomen door Daan Broeder. Wij danken 
Peter voor zijn werk voor CLARIN-NL en verwelkomen Daan in het EB. 

Voorbereidingen Call 2 
Het uitvoerend bestuur van CLARIN-NL is samen met het NAP druk bezig de plannen voor dit jaar uit 
te werken. Een tweede oproep voor projecten zal hier onderdeel van uitmaken. Meer nieuws 
hierover zal in juni via onze website en deze NewsFlash verspreid worden.  

Portefeuillehouders 
Aan alle lopende subprojecten zijn portefeuillehouders toegewezen. Ieder project heeft één 
portefeuillehouder toegewezen gekregen vanuit het EB, en twee vanuit het NAP. De 

http://www.clarin.nl/node/52�
http://www.mpi.nl/people/broeder-daan�


portefeuillehouders monitoren de voortgang en de inhoud van het project. Meer informatie over 
hun taken en de toewijzing aan de verschillende projecten is te vinden op onze website. 

Ondersteuning netwerkactiviteiten 
CLARIN-NL draagt graag inhoudelijk en/of financieel bij aan CLARIN-gerelateerde activiteiten. 
Aanvragen voor netwerksubsidies en reiskostenvergoeding kunnen via onze site ingediend worden. 

CMDI Tutorial – 27 mei 
Op 27 mei organiseert CLARIN-NL op het MPI voor Psycholinguïstiek een tutorial over CDMI (CLARIN 
Metadata Infrastructure). Tijdens deze tutorial zal worden ingegaan op de rol van metadata binnen 
CLARIN-NL en hoe CLARIN-projecten hier het beste mee om kunnen gaan. Deelnemers zullen 
gedurende deze tutorial leren werken met de tools om CLARIN-metadata te ontwerpen en aan te 
maken voor hun typen taaldata. Inschrijven voor deze tutorial kan tot 21 mei. Van elk lopend 
subproject binnen CLARIN-NL verwachten wij minimaal één aanwezige. 

ISOcat-workshop - 25 maart jl. 
Op 25 maart jl. is een succesvol tutorial gehouden over ISOCAT, een registratiesysteem voor 
datacategorieën dat binnen CLARIN gebruikt wordt om semantische interoperabiliteit tussen data en 
tools te verkrijgen. Het tutorial bestond uit presentaties van Marc Kemps-Snijders, Menzo 
Windhouwer en Dieter Van Uytvanck, en een hands-on deel waarin geëxperimenteerd werd met het 
systeem. Daarnaast zijn vragen en problemen ingebracht door de 16 deelnemers naar aanleiding van 
hun eigen data en tools behandeld. Meer informatie (o.a. de presentaties) is hier te vinden.   

CLARA Summerschool – 5-16 juli 
Van 5 tot 16 juli vindt de international CLARA Summerschool plaats op het MPI voor 
Psycholinguistiek. Jonge postdocs en PhDs zijn welkom hieraan deel te nemen. Tijdens deze 
Summerschool kunnen zij leren hoe gebruik te maken van moderne technologie voor het aanmaken 
van linguïstische resources (met een nadruk op multimedia) alsook het via (web-)applicaties 
uitbreiden, archiveren en toegankelijk en analyseerbaar maken van deze resources. 

Standards Tutorial en Workshop LREC 
Van 19 tot 23 mei vindt de LREC-conferentie plaats in La Valletta op Malta. Hieraan voorafgaand 
wordt op dinsdag 18 mei ‘s ochtends een standaarden-tutorial gehouden (Standards for Language 

Resources - Overview and Use), in de middag gevolgd door een standaarden-workshop (Language 
Resource and Language Technology Standards – state of the art, emerging needs, and future 
developments). Dit is een uitstekende gelegenheid om op een efficiënte manier up-to-date te raken 
met dit onderwerp. Meer informatie is beschikbaar op de LREC 2010 website. 

CLARIN Meeting – 18 oktober 
Maandag 18 oktober zal, voorafgaand aan de NEERI-conferentie, de volgende CLARIN-
deelnemersvergadering in Wenen plaatsvinden. 

CLARIN/DARIAH en NEERI Conferentie – 19-21 oktober 
De CLARIN/DARIAH-conferentie zal op 19 en 20 oktober in Wenen plaatsvinden, gevolgd door NEERI 
op 21 oktober. In mei zal een speciale website met inhoudelijke informatie en 
registratiemogelijkheden online gaan. 
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