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ISOcat workshop
Op 10 mei 2011 zal er een ISOcat workshop zijn in Utrecht, georganiseerd door Ineke Schuurman en
Menzo Windhouwer. Zij zullen in deze workshop uitleggen hoe er in de projecten gewerkt kan worden
aan de ISOcat-taak (http://www.isocat.org/). Bovendien kan er met eigen materiaal meteen geoefend
worden. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, op Kromme Nieuwegracht 80, zaal 1.13, van 10:00 tot
17:00 uur. Koffie, thee en de lunch worden deze dag verzorgd. Nadere informatie is hier
(http://www.clarin.nl/node/180) te vinden. De registratie is nu open.
CLAVAS project goedgekeurd
In CLARIN-NL moet veel gebruik gemaakt worden van zogenaamde ‘controlled vocabularies’. Voor
datacategorieën zijn dergelijke beperkte vocabularia in ISOCAT opgeslagen. Maar er zijn veel controlled
vocabularies die al onafhankelijk van CLARIN door anderen onderhouden worden, zoals bijv. codes voor
talen, codes voor landen, namen van organisaties, etc. CLARIN wil dat niet gaan dupliceren maar wel
optimaal gebruik kunnen maken van die door anderen onderhouden controlled vocabularies. In het
CLAVAS (CLARIN Vocabulary Service) project, dat op het Meertens Instituut onder leiding van Hennie
Brugman uitgevoerd gaat worden, wordt een interface tussen die verschillende controlled vocabulary
systemen en de CLARIN-infrastructuur gemaakt. Op die manier krijgt iedere gebruiker binnen de CLARINinfrastructuur die vocabularia vanzelf ter beschikking bij het aanmaken van metadata of annotaties. Er
wordt hierbij voorgebouwd op functionaliteit die in CATCH is ontwikkeld. Het project gaat van start op 1
juni 2011 en zal een jaar lopen.

Projecten Call 2
Alle projecten uit Call 2 hebben hun toezeggingsbrief ontvangen en het merendeel van de projecten is
inmiddels begonnen.
Data Curation Service
Nelleke Oostdijk heeft in opdracht van CLARIN-NL een plan geschreven voor een Data Curation Service
(DCS). De DCS beoogt bestaande data te laten cureren door een gespecialiseerd team, in nauwe
samenwerking met deskundigen van de CLARIN-centra met de onderzoeker die de data aangemaakt
heeft. Het plan wordt nu meer specifiek uitgewerkt en in juni aan het bestuur voorgelegd. De
verwachting is dat de DCS vanaf 1 juli op zal kunnen starten.
ISOcat Coördinator
Per 1 april 2010 is Ineke Schuurman aangesteld bij de Universiteit Utrecht voor CLARIN-NL om als ISOCAT
Coördinator alle kwesties rond ISOCAT en de Relation Registry (die momenteel geïmplementeerd wordt)
af te handelen.
Open oproep 2011
Er komt dit jaar weer een open oproep voor projecten. Nadere details zullen binnenkort volgen. Houd
hiervoor de website in de gaten.
Oproep om Workshops te organiseren
Het CLARIN-NL EB wil nogmaals alle projecten oproepen workshops of andere events te organiseren
gericht op de beoogde gebruikers van de data en tools waaraan gewerkt wordt. Het is van groot belang
dat we gebruikers uit de geesteswetenschappen die nu niet of slechts zeer beperkt met digitale data en
tools werken ervan bewust te maken wat voor nieuwe mogelijkheden deze data en tools in het kader
van de CLARIN-infrastructuur hun kunnen bieden. CLARIN-NL kan dergelijke events financieel en/of
logistiek steunen. Ook steunt CLARIN-NL bezoeken van individuele onderzoekers naar door anderen
georganiseerde workshops waar de beoogde doelgroep aanwezig is, als er een actieve bijdrage geleverd
wordt om de CLARIN-infrastructuur en de data en tools erin onder de aandacht te brengen.
Aanvraagformulieren voor ondersteuning hiervan vind je op de CLARIN-NL website
(http://www.clarin.nl/node/122).
CLARIN ERIC
Het CLARIN-NL project kadert in Europa-wijde inspanning om de CLARIN infrastructuur op te bouwen.
Het is de bedoeling voor de CLARIN infrastructuur een ERIC (European Research Infrastructure
Consortium), een legale entiteit op Europees niveau speciaal voor onderzoeksinfrastructuren, op te
zetten. In de ERIC zullen vertegenwoordigers zitten van de deelnemende landen en
intergouvernementele organisaties. Er zijn op 18 maart en 15 april vergaderingen geweest van de
CLARIN ERIC Steering Committee om het opzetten van de CLARIN ERIC voor te bereiden. Het resultaat
van deze twee vergaderingen is dat er overeenstemming is over de statuten van de ERIC, de financiële
bijdrage die ieder deelnemend land moet doen, en over de plannen voor de ERIC voor de komende vijf
jaar. De aanvraagformulieren worden nu gefinaliseerd en voor juni ingediend. Als alles goed verloopt, zal
de CLARIN ERIC dan begin 2012 echt van start kunnen gaan.
CLARIN-NL en eData & Research
CLARIN-NL is sinds 1 januari 2011 lid van het bestuur van eData & Research (http://www.edata.nl/). Erica
Renckens is aangesteld om in de redactie zitting te nemen en CLARIN-NL goed aan bod te laten komen in
dit blad.

Financiële afhandeling projecten
Op de website (http://www.clarin.nl/node/138) zijn meer specifieke instructies toegevoegd voor de
financiële afhandeling bij de beëindiging van een project.
Jaarverslag 2010
Het jaarverslag van 2010 staat op de website (http://www.clarin.nl/node/47).
Budget en Jaarwerkplan 2011
Het budget en een eerste globale versie van het jaarwerkplan voor 2011 is goedgekeurd door het
bestuur; Het CLARIN-NL EB werkt nu aan een specifiekere invulling van het jaarwerkplan die in juni aan
het bestuur voorgelegd wordt.
Nieuw NAP-lid
Paul Wouters heeft zich teruggetrokken uit het NAP. Sally Wyatt zal hem opvolgen. Sally leidt het
e-Humanities programma binnen de KNAW. Daarnaast is Sally onder andere directeur van het
onderzoeksinstituut Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur en professor Digital Cultures in
Development aan Universiteit Maastricht. We heten Sally van harte welkom in het NAP.
Vacature NAP
Kees Hengeveld trekt zich ook terug uit het NAP. We zijn bezig om deze vacature op te vullen.

