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S I N D S K ORT BE S C H IK BA A R

A GEN D A

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

6 – 8 juni • Amsterdam
DH Benelux Conferentie
Deze jaarlijkse conferentie biedt een
platform voor samenwerking tussen
betrokkenen bij Digital Humanitiesprojecten in de Benelux.
2018.dhbenelux.org

CentERdata
Voor de Tweede Kamerverkiezingen van
15 maart 2017 heeft CentERdata, met financiering van Data Science Center Tilburg,
het stemgedrag van de Nederlandse bevolking onderzocht. Het ging om een wetenschappelijk experiment waarbij een alternatieve methode van peilen werd onderzocht.
In totaal kregen 3.500 mensen 8 weken lang
elke week een vragenlijst voorgelegd.
Panelleden werd gevraagd om per partij aan
te geven hoe groot de kans was dat ze op
die partij zouden gaan stemmen. Bij de berekening van de voorspelde zetelverdeling
werd ook rekening gehouden met kiezers
die nog niet zeker wisten óf ze zouden gaan
stemmen. Het databestand Tilburg Election
Study 2017 is beschikbaar via LISS Data
Archive.
• TiU Verkiezingsonderzoek

lissdata.nl

Ook sinds kort beschikbaar:
Studies LISS panel
• Bellemare, C.; Kroger, S.; Sarr, I.,
november 2016, Decision 2016
• Bresser, J. de; Soest, A. van, januari 2017
t/m april 2017, Tilburg Election Study 2017
• Buser, T.; Oosterbeek, H., maart 2017,
Willingness to compete
• CentERdata, november 2017 – december
2017, Health - Wave 10
• CentERdata, oktober 2017 – november
2017, Social Integration and Leisure - Wave
10
• CentERdata, augustus 2017 – september
2017, Religion and Ethnicity - Wave 10
• CentERdata, september 2016 - oktober
2016, Family and Household - Wave 9
• CentERdata, januari 2016 t/m december
2016, Initial Questionnaire - 2016
• Elshout, M.; Giesen, R. van, april 2017,
VWS Behavioral Choices of the Insured
• Fouarge, D., februari 2017, On lifelong
learning 2017
• Knoef, M., december 2014, Expectations
about Old-Age Income
• Regt, S. de, maart 2017, Commemorating
in heterogeneous societies

Deze bestanden zijn kosteloos
beschikbaar via lissdata.nl/
dataarchive. Bezoek deze site
of scan de QR-code.

13 - 15 juni • Cambridge (VS)
Dataverse Community Meeting 2018
Een netwerkevent voor de Dataversecommunity met als thema ‘Dataverse in
the Age of Data Science’.
projects.iq.harvard.edu/dcm2018
13 - 15 juni • Edinburgh
IWSG 2018
Tiende internationale workshop over
Science Gateways.
sites.google.com/a/nd.edu/iwsg2018

Verkiezingsbord Utrecht foto ANP

–––––––––––––––––––––––––––
DANS
NARCIS, dé nationale portal voor wie informatie zoekt over wetenschappers en hun
werk, geeft nu ook een overzicht van de
onderzoeksdata in de data repositories van
de Radboud Universiteit en de Universiteit
Utrecht. Zo is samen met de Radboud
Universiteit gewerkt aan het linken van de
onderzoeksdata met relevante publicaties,
om de data veel meer in context te tonen.
Een goed voorbeeld hiervan is de dataset
Migranten als Mediators (narcis.nl/dataset/
RecordID/oai%3Arepository.ubn.ru.nl%3A2
066%2F173004) waar vanuit de data wordt
verwezen naar een proefschrift en andere
boekdelen. NARCIS legt vervolgens zelf
de link vanaf de publicatie naar de data.
Van de Universiteit Utrecht zijn nu veertien
open datasets in NARCIS terug te vinden.
Datasets zijn voorzien van ORCID’s en
ISNI’s (oftewel auteurs-identifiers) en ook
informatie over de financiering van het
onderzoek is aanwezig. Heeft u vragen
over de datasets in NARCIS of wilt u ook
dat uw repository met datasets (of publicaties) wordt geharvest, dan kunt u terecht bij
Chris Baars, functioneel beheerder/informatiekundige bij DANS.
• Data-publicatie interlinking

narcis.nl

Ook sinds kort beschikbaar:
De volgende datasets zijn open access
beschikbaar via het online archiveringssysteem EASY van DANS:
• Brinkman, dr. A.B. (Radboud University);
Stunnenberg, prof. dr. ir. H.G. (Radboud

University) (2018): Partially methylated
domains are hypervariable in breast cancer
and fuel widespread CpG island
hypermethylation. DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-276-sda6
• Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
(2016): Enquête Beroepsbevolking - EBB 2016. DANS. https://doi.org/10.17026/dans26j-x8wp
• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
(2016): Gezondheidsenquête 2016 - GECON
2016. DANS. https://doi.org/10.17026/dansxxa-e3m7
• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
(2015): Consumentenconjunctuuronderzoek CCO 2015. DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-26s-v6xd
• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
(2016): Consumentenconjunctuuronderzoek CCO 2016. DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-24f-8a8s
• Frankema, Prof. dr. E. (Wageningen
University); Woltjer, P. (Wageningen
University); Dalrymple-Smith, A. (Wageningen
University); Bulambo, L. (Wageningen
University) (2017): An Introduction to the
African Commodity Trade Database, 17302010. DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-xt9-fzkw
• Gerritsen, S (Archeologie West-Friesland)
(2013): Op de grens van de Stede. DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-2b8-4kf3
• Kooi, drs. M. (BAAC bv) (2012): Gilze en
Rijen (NB), Kerkstraat. DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-x9m-vey7
• Weiss, Dr. D. (University of Oxford) (2018):
A global map of travel time to cities. DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-ztx-2sd2

13,8 miljoen voor
CLARIAH PLUS
NWO heeft in het kader van de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur €13,8 miljoen toegekend aan het
project CLARIAH PLUS. Dit project is een voortzetting van het CLARIAH CORE-project, waarin
de afgelopen vier jaar de basis is gelegd voor een
digitale infrastructuur voor de geesteswetenschappen. CLARIAH-CORE focuste speciaal op
taalkunde, sociaal-economische geschiedenis en
mediastudies. In CLARIAH-PLUS worden daar
disciplines aan toegevoegd die zich bezighouden
met tekstinhoudelijke analyses, zoals letterkunde, geschiedenis, filosofie en theologie. Namens een nationaal consortium van universiteiten en geesteswetenschappelijke instituten nam

Via easy.dans.knaw.nl zijn
deze bestanden beschikbaar.
Bezoek deze site of scan de
QR-code.

26 - 29 juni • Mexico-Stad
Digital Humanities
Het thema van deze Digital Humanitiesconferentie is ‘Bridges’.
dh2018.adho.org
4 - 6 juli • Lille
LIBER Annual Conference 2018
Dit jaar is het thema ‘Research libraries
as an Open Science hub: from strategy
to action’.
libereurope.eu/events/liber-2018-lilleannual-conference
9 - 14 juli • Toulouse
EuroScience Open Forum 2018
Het thema van ESOF 2018 is ‘Sharing
Science: Towards New Horizons’.
esof.eu
5 - 6 september • Brussel
OpenUP Conference
Het thema is ‘Opening Up the
Research Life Cycle: Innovative
Methods for Open Science’.
http://openup-h2020.eu/openup-finalconference
12 - 14 september • Leiden
STI 2018
Het thema van de conferentie is
‘Science, Technology and Innovation
indicators in transition’.
http://sti2018.cwts.nl
17 - 19 september • Wenen
COASP 2018
Jaarlijkse conferentie over Open
Access Scholarly Publishing.
oaspa.org/conference
24 - 27 sept • Boston & Cambridge
iPRES 2018
Conferentie over digitale preservatie.
ipres2018.org

Overzichtsboek CLARIN verschenen

€13,8 miljoen voor CLARIAH PLUS.
Credits NWO
de Principal Investigator Lex Heerma van Voss,
directeur van het Huygens ING, de toekenning
afgelopen april in ontvangst uit handen van minister Ingrid van Engelshoven van OC&W. (ER)
clariah.nl

Onlangs verscheen bij uitgeverij Ubiquity Press
(Londen) ‘CLARIN in the
low countries’.
Dit boek geeft een overzicht van de resultaten van
de activiteiten van CLARIN
in Nederland en Vlaanderen. In Nederland werkten
taalkundigen en technici
tussen 2009 en 2015 aan de
onderzoeksinfrastructuur
voor onderzoekers in de
geestes- en sociale wetenschappen die werken met
talige data.
Vlaanderen droeg gedu-

rende deze periode ook aan
verschillende subprojecten
bij.
In meer dan dertig hoofdstukken gaan de betrokkenen uitgebreid in op de
technische implementatie
van de infrastructuur en de
verschillende data, tools en
services die via de infrastructuur beschikbaar zijn
voor verschillende disciplines. Interessant voor zowel
studenten, onderzoekers als
ontwikkelaars. (ER)
https://doi.org/10.5334/bbi

CLARIN in the low countries.
Credits Ubiquity Press

