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Kick-off meeting Call 4 
Op donderdag 21 februari is onze Kick-off meeting van Call 4. De meeting vindt plaats in Utrecht, in 

de Sweelinckzaal (0.05) op Drift 21. Vanaf 12.30 uur is er een lunch en om 13.20 uur gaat het 

programma van start. Jan Odijk zal algemene informatie geven over CLARIN-NL Call 4. Daan Broeder 

zal demonstreren hoe de Single Sign On werkt. LAISEANG, een verlaat Call 3 project, dat onlangs 

begonnen is, zal een presentatie verzorgen. Daarnaast zullen de gehonoreerde projecten uit Call 4 

hun plannen presenteren. Ook is er een presentatie over het Call 3 project D-LUCEA. Het volledige 

programma is te vinden op onze website. We sluiten de middag af met een borrel in de Eetkamer 

van de Universiteitsbibliotheek. Aanmelden voor de kick-off meeting kan nog tot en met 14 februari 

via de eventpagina. U bent allemaal van harte welkom! 

Verslag CLIN 2013 
Op 18 januari jongstleden werd in Enschede de CLIN 2013 conferentie gehouden. Op deze 

conferentie, die zich richt op de computationele taalkunde en spraaktechnologie in Nederland en 

Vlaanderen, waren verschillende bijdragen die gerelateerd zijn aan of voortkomen uit het CLARIN-NL 

project. Zo waren er in de verschillende parallelsessies  bijdragen  

 over nieuwe ontwikkelingen in het annotatietool ELAN; 

 over het doorzoeken van tekstcorpora met volledige syntactische analyses voor iedere zin 

(treebanks) met behulp van een zoekinterface die je in staat stelt eenvoudig queries te 

maken op basis van voorbeeldzinnen; 

 over data services voor onderzoekers bij de Koninklijke Bibliotheek; 

 over semantische interoperabiliteit (ISOcat, SCHEMAcat en RELcat); 

 over metadata voor software. 

Er was bovendien in een plenaire sessie een presentatie over de resultaten van het Nederlands-

Vlaamse samenwerkingsproject TTNWW, waarin allerlei taaltechnologische tools als web services in 

http://www.clarin.nl/event/456
http://www.clarin.nl/event/456


een work flow samen kunnen werken. Voor het volledige programma van CLIN verwijzen we naar 

http://hmi.ewi.utwente.nl/clin2013/.  

 Een verslag van de conferentie door de organisatoren is opgenomen in  een CLARIN-NL blog. 

Volgend jaar wordt CLIN door het INL georganiseerd. 

Nieuwe projectsecretaris CLARIN-NL 
Jolien Scholten legt per 1 maart 2013 haar taken bij CLARIN-NL neer. Arwin van der Zwan zal haar 

opvolgen als CLARIN-NL Projectsecretaris. Hij is 1 februari begonnen. CLARIN-NL heet hem van harte 

welkom en wenst hem veel succes en plezier in deze baan. Arwin is bereikbaar via het algemene 

CLARIN-NL e-mailadres: clarinnl@uu.nl.  

CLARIAH 
Zoals u in de vorige NewsFlash hebt kunnen lezen, zijn er veel ontwikkelingen geweest binnen het 

zaaigeldproject CLARIAH. De deadline voor de CLARIAH-aanvraag is vervroegd naar 1 oktober 2013. 

Daarom is het zaak dat alle activiteiten in het kader van het zaaigeldproject snel worden uitgevoerd. 

Vanaf 1 februari zijn de demonstratorprojecten van start gegaan. Zij zullen in de loop van dit jaar 

demo’s opleveren die de CLARIAH-aanvraag zullen ondersteunen. Voor nieuws omtrent CLARIAH 

kunt u de CLARIAH-website in de gaten houden. 

Evenementen 
Op 28 februari 2013 organiseert SURF de SURF Research and Innovation Event. Tijdens deze 

bijeenkomst laten onderzoekers treffende voorbeelden zien van het innovatieve en creatieve 

gebruik van ICT in onderzoek. Alle onderzoekers en mensen uit onderzoeksondersteunende functies 

zijn van harte welkom. De bijeenkomst is op de Haagse Hogeschool.  

Op 6 maart 2013 organiseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op het 

Amsterdam University College een congres, getiteld ‘Route 2020: the Future for Large-Scale 

Research Infrastructures’. In de ochtend zijn er interactieve workshops gericht op het opzetten van 

grootschalige onderzoeksfaciliteiten. ’s Middags zullen er discussies zijn over data-gerelateerde 

onderwerpen, zoals compatibiliteit, open access, financiering en integriteit. CLARIAH zal een 

posterpresentatie verzorgen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen van kennisinstellingen, uit het 

bedrijfsleven en van overheden (nationaal, provinciaal en lokaal). 

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

website onder EVENTS. 
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