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2e CLARIN-NL Bijeenkomst 28 oktober
Donderdagmiddag 28 oktober organiseert CLARIN-NL de 2e CLARIN-NL Bijeenkomst in het
Academiegebouw in Utrecht. Deze middag presenteren enkele lopende projecten over hun werk.
Daarnaast zullen ook enkele leden uit het International Advisory Panel vertellen over hun
werkzaamheden. Inschrijven kan tot maandag 25 oktober via onze site.
Salarisschalen Call 2
Er lijkt onder sommige projectaanvragers enige onduidelijkheid te zijn over de te gebruiken
salarisschalen. CLARIN-NL werkt volgens de regels zoals deze zijn opgesteld in het contract NWOVSNU. Hieruit komt deze salaristabel voort, die gebruikt moet worden in de aanvragen voor Call 2.
Voor de verschillende typen personeel (wetenschappelijk/niet-wetenschappelijk) zijn in dit document
aparte teballen opgenomen. De salarisschalen voor student-assistenten staan hier echter niet in
vermeld. Voor hen dienen de reële kosten (excl. overhead) opgevoerd te worden. Kijk voor meer
informatie in de FAQ-lijst voor Call 2.
Indienen voorstel Call 2
Projectvoorstellen voor Call 2 kunnen worden ingediend met behulp van dit online formulier. Via
deze link is het ook mogelijk je ingediende voorstellen nog in te zien en te bewerken tot de deadline
is verstreken. Wij adviseren dit online formulier al in een vroegtijdig stadium in te vullen (incl. een
eerste versie van het projectvoorstel) om eventuele overload op onze website rond de deadlinedatum te voorkomen. Eventuele aanpassingen in de projectomschrijving of het projectplan kunnen
nog tot de deadline (woensdag 29 september, 13:00u) uitgevoerd worden. Meer informatie over het
uploaden van projectvoorstellen voor Call 2 vind je hier.
ISOCAT-workshop 21 september
Dinsdag 21 september is een nuttige ISOCAT-workshop gehouden op het MPI. De laatste maanden
bleek dat uitvoerders van verschillende lopende CLARIN-NL projecten tegen dezelfde of vergelijkbare
vragen en problemen met betrekking tot ISOCAT aanliepen. Tijdens deze workshop zijn deze vragen
en problemen geïnventariseerd en zijn antwoorden en mogelijke oplossingen hiervoor aangedragen.
Daarnaast heeft Menzo Windhouwer een update gegeven omtrent de laatste ontwikkelingen van de
ISOCAT Registry. De presentaties die tijdens deze workshop zijn gegeven zijn hier terug te vinden.

Paul van Caspel van de CLARIN-NL Helpdesk zal deze presentaties en de uitkomsten van de discussies
van die dag gebruiken om een lijst Frequently Asked Questions over dit onderwerp samen te stellen.
Hiermee zullen projectuitvoerders in de toekomst snel een antwoord op hun vragen kunnen vinden.
Google-oproep
Wij willen de CLARIN-gemeenschap graag wijzen op een oproep van Google die nog tot 1 november
open staat. In het verlengde van het Google Book Search Project wil Google zich graag richten op de
Digital Humanities. Tot nu toe alleen in de VS, waar eerder dit jaar 12 Digital Humanities Awards zijn
uitgereikt, maar in de toekomst ook buiten de VS, met name in Europa. Google vraagt daarom
onderzoekers om onderzoeksvoorstellen te schrijven op het gebied van Sociale Wetenschappen en
Geesteswetenschappen, met een nadruk op grootschalige data-analyse en computationele
benaderingen. Per gehonoreerd project zal er ongeveer $ 50.000 beschikbaar zijn. Meer informatie
over dit programma vind je hier.

