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Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij
CentERdata en Data Archiving and Networked Services.

Interethnic Differences in Emotion Regulation:
Relation to Antecedent Events, Appraisals,
and Feelings
• Martinovic, B., juni 2013 - maart 2014,
What drives or inhibits the development of
interethnic contacts? - Wave 1 and Wave 2
• CentERdata, juni 2014, Work and
Schooling - Wave2
• CentERdata, maart 2014, Family and
Household - Wave 2
• CentERdata, januari 2013 - december
2013, Initial Questionnaire 2013
Deze bestanden zijn kosteloos
beschikbaar via www.lissdata.nl/
dataarchive. Bezoek deze site
of scan de QR-code.

–––––––––––––––––––––––––––
Welke rol speelt online informatie over
gezondheid bij hypochonders?
foto Shutterstock

CentERdata
• Word je ziek van online informatie over

Het internet biedt veel informatie over ziektes voor degene die daar op zoek naar gaat.
Deze informatie kan bekeken worden uit
algemene interesse of wegens een reeds
geconstateerde ziekte, maar ook uit bezorgdheid over de eigen gezondheid.
Mensen die vaak denken dat ze een ernstige
ziekte hebben terwijl dat niet daadwerkelijk
het geval is, leiden aan hypochondrie.
Hoewel ze de hoeveelheid online informatie wellicht waarderen, zouden ze er ook
negatief door beïnvloed kunnen worden.
De onderzoekers Tilo Hartmann, Martin
Tanis en Susanne Baumgartner bestuderen
welke rol online informatie over gezondheid speelt bij mensen met hypochondrie.
Voor hun onderzoek ‘The role of online
health information for individuals with
health anxiety’ hebben ze data verzameld
tussen december 2013 en juni 2014 in het
LISS panel.
gezondheid?

lissdata.nl

Ook sinds kort beschikbaar:
Studies LISS panel
• Silber, H.; Stark, T.H.; Krosnick, J.A.;
Blom, A., januari 2014, Experiments for
Survey Question Evaluation in MultipleCountry Settings
• Niezen, M.G.H.; Kosta, E.; Stefanatou, D.;
Leenes, R., februari 2014, Understanding
people’s cloud concerns and coping
mechanisms: A comparative study among
a sample of the Dutch general population,
SME, and large enterprises
• Bellemare, C.; Sebald, A., februari 2014,
maart 2014, Partial Identification of Guilt
Sensitivity – part 1 - 2 ( 2014)
• Kokx, J.; Andrea, H., februari 2014, maart
2014, Psychometric Properties and Factor
Structure of the SIPP-SF Questionnaire Wave 1 - 2
• CentERdata, Religion and Ethnicity - Wave
7, januari 2014 - februari 2014
• CentERdata, Social Integration and Leisure
- Wave 7, februari 2014 - maart 2014
• CentERdata, Initial Questionnaire 2013,
januari 2013 - december 2013
Studies Immigrant panel
• Stupar, S.; van de Vijver, A.J.R.; Fontaine,
J.R.J., april 2013, Emotion Regulation:

Letterkennis trainen voor een succesvolle
woordherkenning foto Shutterstock

DANS
Woordherkenning is het proces van het omzetten van een reeks letters in klanken voor
het identificeren van een woord. Maar hoe
kun je dat nu het beste ondersteunen in de
klas? 178 Kinderen werden in verschillende
groepen ingedeeld en kregen les volgens
verschillende instructiestijlen: direct instruction, waarbij de activiteiten van leerlingen en leerkracht zorgvuldig omschreven
zijn, of guided co-construction, waarbij
leerlingen vooral ook van elkaar leren en
de leerkracht een stapje naar achteren doet.
Naast de instructiemethode zijn ook de preliteracy skills of leesvoorwaarden belangrijk. Vooral de letterkennis en de benoemsnelheid van cijfers hadden een direct effect
op een succesvolle woordherkenning.
• Succesvol woorden herkennen

Al snel na de bezetting van Nederland werden er ook Nederlanders naar Buchenwald
getransporteerd. Het betrof naar schatting
3.300 mensen, onder wie Joden, verzetsmensen, Jehova’s Getuigen en werkweigeraars. Zeker 497 Nederlanders zijn in
Buchenwald omgekomen. Toen het kamp
werd bevrijd, bevonden zich daar nog 384
Nederlanders. In de periode 2000-2001 zijn
er van die groep 38 geïnterviewd. De interviews zijn recentelijk gedigitaliseerd en nu
via GetuigenVerhalen.nl en EASY beschikbaar.
Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Nederlandse oud-gevangenen van kamp
Buchenwald. (2008) NIOD Instituut voor
Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.
urn:nbn:nl:ui:13-x30z-90

Ook sinds kort beschikbaar:
• Comparison of two models for serious
games analysis. (2015) Carvalho, M. B.
(Eindhoven University of Technology)
urn:nbn:nl:ui:13-r5t6-mn
• Getuigenverhalen, Reis van de Razzia,
interview met Jan Terlouw. (2015) Jager,
MA E. J. de (Stichting Reis van de Razzia)
urn:nbn:nl:ui:13-mpak-tv
• Heeringen, dr. R.M. van et al (Vestigia
Archeologie & Cultuurhistorie ) (2014-05-19),
Archeologische begeleiding Schuur tijdens de
restauratie van Hof Souburgh, gemeente
Alblasserdam; Bewoning op een 14e-eeuwse
terp naast het voormalige kasteel Hof te
Souburgh. urn:nbn:nl:ui:13-26iy-0t
• Kort, J.W. de (Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed) (2012), De Oostmolen te
Mijnsheerenland. Archeologisch en
bouwhistorisch onderzoek in de gemeente
Binnenmaas in maart 2011.
urn:nbn:nl:ui:13-aomp-si
• Jong-Lambregts, Drs A.J.M. de (Gemeente
Alkmaar) (2013-04-01), Alkmaar, opgraving
Hofstraat 2011. Historische grond.
Opgravingen in en naast de synagoge in de
Hofstraat in 2011. urn:nbn:nl:ui:13-pf8s-hy
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
(2015), Bedrijfstelling 1978.
urn:nbn:nl:ui:13-7sel-ac
• Digitale Kadastrale Kaart (het Kadaster),
update februari 2015.
urn:nbn:nl:ui:13-a9h0-cg
Via easy.dans.knaw.nl zijn
deze bestanden beschikbaar.
Bezoek deze site of scan de
QR code.

Development of beginning reading: A study
in word recognition during the first primary
school year. 2015-02-12 Terwel, Prof. dr. J.
(VU University Amsterdam) e.a.
urn:nbn:nl:ui:13-bhft-id

Ten noorden van Weimar werd in 1937 het
concentratiekamp Buchenwald opgericht.
Het werd al snel een van de grootste en
meest beruchte concentratiekampen van het
Derde Rijk: van de naar schatting 240.000
mensen die in het kamp gevangen zaten,
zijn er officieel 34.000 gestorven, maar in
werkelijkheid waarschijnlijk zo’n 50.000.

8 - 9 juni • Antwerpen
Digital Humanities Benelux
Conference
Deze jaarlijkse conferentie beoogt een
platform te zijn voor samenwerking
tussen Digital Humanities projecten in
België, Nederland en Luxemburg.
dhbenelux.org
12 juni • Den Haag
Bessensap
NWO organiseert in samenwerking met
de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en -communicatie Nederland
(VWN) voor de vijftiende maal dit event.
Bessensap brengt journalisten, voorlichters en onderzoekers bij elkaar onder
het motto ‘Wetenschap ontmoet pers’.
nwo.nl/actueel/evenementen/bessensap
25 - 26 juni • Dublin
DPASSH 2015

Deze eerste Digital Preservation for
Arts, Social Sciences and Humanities
(DPASSH)-conferentie bespreekt de
toenemende uitdaging van digitale
bewaring binnen de kunsten en sociale
wetenschappen.
dpassh.dri.ie
8 - 11 juli • Indianapolis
Open Repositories 2015
De jaarlijkse Open Repositories conferentie heeft betrekking op onderzoek
en praktische toepassingen van systemen die onderzoeksdata toegankelijk
maken.
or2015.net
1 - 3 september • Malta
ELPUB 2015

Deze internationale conferentie over
elektronisch publiceren (ELPUB)
brengt academici, uitgevers, docenten,
bibliothecarissen, ontwikkelaars, ondernemers, gebruikers en alle andere
stakeholders samen.
easyconferences.eu/elpub2015
14 - 18 september • Poznan
International Conference on Theory
and Practice of Digital Libraries
De jaarlijkse TPDL-conferentie is een
belangrijk wetenschappelijk forum voor
onderzoekers, ontwikkelaars, content
providers en gebruikers van Digital
Libraries.
tpdl2015.info
23 - 25 september • Parijs
6th Plenary meeting
Research Data Alliance
De RDA werkt aan het realiseren van
open toegang tot onderzoeksdata.
Twee keer per jaar is er een bijeenkomst waarin de voortgang van resultaten van de werkgroepen worden
gepresenteerd.
rd-alliance.org/plenary-meetings/
rda-sixth-plenary-meeting.html
28 september - 2 oktober • Granada
Digital Heritage 2015
Digital Heritage is de grootste internationale conferentie op het gebied
van digitaal erfgoed. De conferentie
brengt een groot aantal initiatieven en
organisaties samen die actief zijn op
het gebied van digitaal erfgoed.
digitalheritage2015.org

• Concentratiekamp Buchenwald

Gevangenen in het Duitse Buchenwald
bij de bevrijding op 16 april 1945
credits H. Miller. (Army) [Public domain],
via Wikimedia Commons

8 oktober • Amsterdam
Accelerating Scientific Discovery
Tijdens dit symposium maken wetenschappers en onderzoekers kennis met
voor hun vakgebied relevante digitale
technologieën.
esciencecenter.nl

