E-data & reasearch

Jaargang 9 nummer 1 / oktober 2014

KORT
CLAPOP toont resultaten CLARIN-NL
CLARIN-NL heeft alle data en tools die de afgelopen jaren binnen het project zijn ontwikkeld,
samengebracht in CLAPOP. Via deze portal hebben onderzoekers met één login toegang tot alle
resultaten van het project dat komend voorjaar zal worden afgerond. De gebruiker kan filteren op onder
andere vakgebied, taal en functionaliteit, zodat relevante data en tools worden voorgesteld. Ingelogde
gebruikers hebben toegang tot deze bronnen en kunnen in contact komen met collega’s die ook
gebruikmaken van de CLARIN-infrastructuur. (ER)
dev.clarin.nl

Digital Humanitiescursussen op een rij
Eén interactief overzicht met alle cursussen Digital Humanities die aan Europese universiteiten worden
gegeven. Dat is DODH (Dutch Overview of Digital Humanities), een online applicatie ontwikkeld door
CLARIAH en DARIAH EU. Geïnteresseerden kunnen de database doorzoeken op locatie en
opleidingsniveau, waarna de cursussen op de kaart worden weergegeven. Momenteel is het overzicht
voor Nederland, Vlaanderen en Duitsland zo goed als compleet; gebruikers kunnen zelf ontbrekende
cursussen toevoegen. Binnenkort verschijnt er ook een overzicht van lopende en afgeronde projecten op
het gebied van Digital Humanities in Europa. (ER)
clariah.nl/en/dodh

DSA-seal voor DNB Household Survey
Het internationale datakeurmerk Data Seal of Approval (DSA) is toegekend aan de DNB Household
Survey (DHS). De DHS is een longitudinaal onderzoek over psychologische en economische aspecten
van spaargedrag en wordt sinds 1993 afgenomen in het CentERpanel van CentERdata. Naast het
bestuderen van financieel gedrag, worden de data ook gebruikt om andere studies te verrijken. De
datasets bevatten informatie over werk, pensioen, wonen, hypotheken, inkomen, bezittingen, leningen,
gezondheid, economische en psychologische concepten en persoonlijke eigenschappen. Het keurmerk
geeft aan dat de DHS-data op een betrouwbare wijze worden ontsloten en bewaard. Om de
langetermijnopslag te garanderen, wordt samengewerkt met DANS. (MdB)
dhsdata.nl
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