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Nieuwe projecten 
In februari zijn 2 projecten uit de 1e call in aangepaste vorm alsnog gehonoreerd. Het gaat hier om 
ADEPT en WFT-GTB. Daarnaast heeft het bestuur ook het CKCC-project goedgekeurd. Meer 
informatie over deze projecten vindt u hier. 

Search & Developplan 
Op 1 mei zal het Search & Develop-project van start gaan, een samenwerkingsproject van 
beoogde CLARIN-NL centra Meertens Instituut (coordinator), Max Planck Instituut Nijmegen, 
Instituut voor Nederlandse Lexicologie en DANS. Het driejarige project heeft twee doelen:  ten eerste 
zal er een generieke zoekmachine worden ontwikkeld voor onderzoek naar taal en tekst op basis van 
specifieke metadata en gestructureerde inhoud (Search). Ten tweede zal een nationale structuur 
ontwikkeld worden voor Clarin-centra (Develop). Zo is het CLARIN-initiatief voor de lange termijn 
ingebed in een organisatie die toegang en onderhoud van de infrastructuur garandeert. 

Infrastructuurimplementatieplan (IIP) 
De komende 3 jaar zal op basis van het Infrastructuurimplementatieplan (IIP) de basis-infrastructuur 
ontwikkeld worden voor de CLARIN-NL projecten. Hierbij moet gedacht worden aan bv. de CLARIN-
NL centers federatie, het gemeenschappelijke metadata domein en specifieke registries zoals de 
ISOCat. Het plan is gebaseerd op eerdere requirement specificaties en zorgt voor een verdeling van 
middelen over de verschillende CLARIN-NL centers voor het realiseren hiervan.  Het plan bouwt voort 
op de ontwikkelingen binnen het Europese CLARIN project, zoals bv. het gebruik van metadata 
(CMDI) en hoopt ook weer een relevante bijdrage aan het CLARIN EU en andere nationale projecten 
te kunnen leveren. Steun aan de al geaccepteerde CLARIN NL projecten zal een hoge prioriteit 
hebben. 

 
 

http://www.clarin.nl/node/70�


Gebruikerssurvey 
Jenny Audring en Arjan van Hessen zullen in het voorjaar van 2010 beginnen aan de CLARIN-NL 
nulmeting, in de vorm van enquêtes en interviews met betrokkenen in het veld. Deze gegevens 
zullen aan het eind van het CLARIN-NL project kunnen worden afgezet tegen de resultaten van een 
eindmeting. Zo zal de bijdrage van CLARIN-NL gekwantificeerd kunnen worden. Parallel aan deze 
nulmeting zullen Audring en Van Hessen ook de behoeften van geesteswetenschappers op het 
gebied van TST-Tools en Resources in kaart brengen. Aan de hand van deze informatie zal CLARIN-NL 
optimaal kunnen inspelen op de wensen en behoeften van haar doelgroep. 

Samenwerking Nederland-Vlaanderen  
CLARIN-NL heeft samen met CLARIN Vlaanderen een samenwerkingsproject uitgewerkt dat van 
maart 2010 tot en met september 2012 zal lopen. Het project wordt gefinancierd door CLARIN-NL 
aan Nederlandse kant en EWI aan Vlaamse kant. Het belangrijkste onderdeel van dit project is het 
TTNWW-project waarin bestaande in STEVIN ontwikkelde tools (zowel voor taal als voor spraak) 
aangepast worden zodat ze op volledig CLARIN-compatibele manier als webservices in een 
workflowsysteem toegepast kunnen worden op data. Betrokken gebruikers in dit project komen uit 
de gebieden van de literatuurstudies, archeologie en sociale geschiedenis. Daarnaast voeren 
Nederland en Vlaanderen nog enkele individuele projecten uit, o.a. om de basis te leggen voor de 
technische infrastructuur waarin de webservices zullen draaien, en enkele specifieke projecten op 
het gebied van stylometrie, het zoeken in treebanks en opinion mining in spraakbestanden. 
Coördinatoren van het project zijn Marc Kemps-Snijders (MPI) en Ineke Schuurman (KU Leuven). 

Tutorial ISOcat 
Donderdag 25 maart zullen Marc Kemps-Snijders en Menzo Windhouwer (MPI) in Utrecht een ISOcat 
Tutorial verzorgen. Tijdens deze tutorial zullen zij uitleg geven over ISOcat en is er bovendien volop 
gelegenheid om met eigen materiaal het geleerde direct in de praktijk te brengen. Er zijn voldoende 
computers aanwezig, maar u kunt ook op uw eigen laptop werken, mits u beschikt over een 
Eduroam-account. Wij verwachten dat van elk gehonoreerd project minimaal één projectlid 
aanwezig zal zijn. Bij een te groot aantal inschrijvingen zullen deze projectleden voorrang krijgen. 
Inschrijven voor deze tutorial kan via deze link. 

Tutorial CMDI Metadata 
Eind mei organiseert CLARIN-NL een CMDI Metadata Tutorial. Tijdens deze tutorial zullen de 
projectuitvoerders die CMDI metadata zullen moeten gaan produceren, leren om de benodigde tools 
hiervoor te gebruiken. Het gaat hier met name om de CMDI metadata component editor en de CMDI 
metadata editor, beide ontwikkeld binnen CLARIN-EU. Deze tools kunnen worden gebruikt in plaats 
van de CMDI XML Toolkit, die voor de meerderheid van de CLARIN-gebruikers te ingewikkeld is. Meer 
informatie over deze tutorial ontvangt u binnenkort. 

CLARIN-NL Bijeenkomst (19-02-2010) 
Vrijdag 19 februari heeft in het Academiegebouw in Utrecht de CLARIN-NL Bijeenkomst 
plaatsgevonden. De verschillende CLARIN-NL projecten hebben zich tijdens deze bijeenkomst 
gepresenteerd. Daarnaast zijn verschillende presentaties gegeven over aspecten van de CLARIN-
infrastructuur die van groot belang zijn voor deze projecten. De presentaties van deze bijeenkomst 
kunt u hier terugvinden. 

http://www.clarin.nl/node/79�
http://www.clarin.eu/system/files/CLARIN%20metadata%20infrastructure.pdf�
http://www.clarin.eu/wp2/wg-24/wg-24-documents/component-xml-toolkit�
http://www.clarin.nl/node/74�


Declaratie CLARIN-gerelateerde onkosten 
Wij willen u er graag aan herinneren dat reis- en verblijfskosten gemaakt in het kader van CLARIN-
gerelateerde activiteiten in aanmerking kunnen komen voor vergoeding door CLARIN-NL. U kunt 
hierbij bijvoorbeeld denken aan een conferentie die u bijwoont en die relevant is voor CLARIN of 
CLARIN-NL onder de aandacht brengt. Aanvragen voor deze vergoeding kunnen voorafgaand aan de 
activiteit worden aangevraagd via deze link. Ook bestaan er mogelijkheden voor financiële en andere 
steun bij het organiseren van CLARIN-gerelateerde events, zoals workshops, congressen, tutorials, 
etc. Neem hiervoor contact op met het CLARIN-NL programmabureau.   

http://www.clarin.nl/node/50�

