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Informatiesessie Call 3
In verband met de derde oproep is er een informatiesessie gehouden op donderdag 25 augustus 2011.
Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst hebben de EB‐leden de toehoorders geïnformeerd over allerlei
zaken binnen CLARIN‐NL, hebben verschillende afgeronde en lopende projecten hun werk gepresenteerd
en is een preview van de eerste CLARIN‐film vertoond (zie hieronder). De pdfs van de presentaties staan
nu op de website (http://www.clarin.nl/node/194).
CLARIN‐films
Het bestuur van CLARIN‐NL heeft besloten om een zestal korte films te laten maken over CLARIN‐NL
projecten om aan mede‐wetenschappers en aan een groter publiek te laten zien wat CLARIN‐NL doet en
hoe belangrijk het werk van CLARIN is voor de wetenschap. In de films zal duidelijk naar voren komen
wat de voordelen zijn van standaardisering voor onderzoekers. De eerste film, over het project MIMORE,
is inmiddels zo goed als af. De komende maanden worden de andere vijf films opgenomen.
Deadline Call 3
Projectvoorstellen voor de open en de gesloten oproep 3 kunnen uiterlijk tot vrijdag 30 september,
13:00 uur CET via een webform op de website worden ingediend. Raadpleeg de website voor de
webform en meer informatie over de derde oproep (http://www.clarin.nl/node/183).
CLARIN‐NL en eScience Center
Per 1 juli 2011 is het Netherlands eScience Center opgericht door SURF en NWO. Het eScience Center is
het kennis‐ en expertisecentrum op het gebied van eScience in Nederland. CLARIN‐NL is met het
eScience Center in gesprek om te kijken waar samenwerking mogelijk is. Plannen voor samenwerking
worden de komende tijd uitgewerkt. Meer informatie over het eScience Center is te vinden op
http://www.esciencecenter.nl/.
CLARIN‐Duitsland
In Duitsland is CLARIN ook van start gegaan. Binnenkort zullen CLARIN‐NL en CLARIN‐DE bij elkaar komen
voor overleg.

CLARIAH
In het kader van de oproep voor voorstellen voor de Nationale Roadmap Grootschalige
Onderzoeksfaciliteiten 2011 is het CLARIAH‐voorstel ingediend. CLARIAH is een gezamenlijk initiatief van
CLARIN‐NL en DARIAH‐NL. Het is een voorstel van de gehele geesteswetenschappelijke wereld in
Nederland (universiteiten, KNAW, individuele instituten) en met deelname van bibliotheken, data centra
en infrastructuurspecialisten. Het project wordt ondersteund door een twintigtal publieke en private
instellingen. De beoordelingsprocedure wordt afgesloten in de tweede helft van het voorjaar van 2012,
en het project zal –indien gehonoreerd in het najaar van 2012 van start gaan.

