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Disseminatieplan CLARIAH

+

=

CLARIAH is in Nederland het opvolgerproject van twee eerdere infrastructuur projecten, CLARIN-NL
(2009-2015) en DARIAH-NL (2014-2020). Al deze projecten vormen nationale bijdragen van
Nederland aan de Europese CLARIN en DARIAH infrastructuren (die resp. bestuurd worden door de
CLARIN ERIC en de DARIAH ERIC). Dit gegeven zal in het disseminatieplan en ook op de website
duidelijk terugkomen.
Onderstaande document bestaat uit 2 delen: een verantwoording waarin wordt uitgelegd waarom
en hoe we bepaalde zaken willen aanpakken en een To-Do deel waarin de activiteiten (eventueel
met datum en plaats) worden weergegeven.

Motivatie
In toenemende mate werken Geesteswetenschappers (=GW’s) met digitale bestanden en tools.
Dikwijls gaat het nog om “eigen” tools/data die ergens op de laptop of op de afdelingscomputers
staan. Dit valt niet helemaal te vermijden maar het is wel verstandig dat onderzoekers:
a) zich hier de risico’s van realiseren (verlies van data, niet meer werkende tools)
b) inzien dat dezelfde of dikwijls grotere functionaliteit te bereiken valt met een gedistribueerde
infrastructuur waarbij de tools en de data “in het net hangen”, en ze dan ook betere
ondersteuning ontvangen en een grotere garantie op continuïteit.
Om de voordelen van zo’n infrastructuur voor GW’s duidelijk te maken is het nodig dat er
disseminatieactiviteiten ontwikkeld worden. Nu kan er wel van “de Geesteswetenschappers”
gesproken worden maar het is zeker niet zo dat dit een homogene groep is waar een
disseminatiestrategie volstaat. De mate waarin GW’s vertrouwd zijn met een digitale infrastructuur,
tools en digitale data verschilt sterk. Aan de ene kant van het spectrum vinden we de technici
(onderzoekers die zelf computerprogramma’s en/of scripts maken, hun digitale data her-formateren
in een geschikter formaat en alles “in de cloud” opslaan) aan de andere kant vinden we de
“klassieken” (onderzoekers die niet of nauwelijks gebruikmaken van een bestaande infrastructuur en
de computer hoofdzakelijk gebruiken voor het schrijven en communiceren met anderen). De meeste
GW’s bevinden zich hier tussen in. De disseminatie moet zich echter op alle (potentiele) deelnemers
richten.

Doelgroepen
CLARIAH is bedoeld als infrastructuur-programma voor de geesteswetenschappen en de primaire
doelgroep is dan ook de groep GW-onderzoekers die gebruik willen maken van de te bouwen
infrastructuur! De beoogde infrastructuur leidt tot andere vormen van onderzoek en dus zal er ook
onderwijs gegeven moeten worden in deze nieuwe manieren van onderzoek doen. Het onderwijs
moet zich daarbij richten op zowel de studenten als de docenten die nog niet vertrouwd zijn met de
nieuwe mogelijkheden.
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Andere groepen die als onderdeel van de CLARIAH-gemeenschap beschouwd kunnen worden zijn:
•
•
•
•
•
•

de ICT-onderzoekers (onderzoek, ontwikkeling en prototypering)
de software developers, bouwen en onderhoud)
onderzoekers (en evt. studenten) uit andere disciplines zoals sociale wetenschappen,
gezondheidswetenschappen
“gebruikers in het veld” zoals archivarissen bij erfgoedinstellingen, collectie-eigenaren en
documentalisten bij bibliotheken.
ICT-bedrijven die “iets” met de CLARIAH-tools en/of data willen doen.
Geïnteresseerde leken zoals journalisten, beleidsmakers etc.

Disseminatie
De disseminatie van de bestaande (CLARIN) en nieuwe (CLARIAH) infrastructuur zal een passieve en
een actieve component krijgen en zich richten op verschillende groepen.
De disseminatie moet zich op al deze groepen richten hoewel de nadruk zal komen op GWonderzoekers en studenten.
Passieve disseminatie
Passieve disseminatie houdt in dat we op papier (brochures, leaflets, wellicht een
overzichtspublicatie) en elektronisch (website) informatie gaan verzamelen en creëren waar derden
makkelijk kunnen zien wat CLARIAH beoogt, hoe ze mee kunnen doen, welke tools en resources
beschikbaar zijn/komen etc. Ook zullen de successen van CLARIAH er op een begrijpelijke manier
verteld worden (showcases met tekst-en-uitleg over bestaande projecten). Bovendien zal de website
dienen als een soort repository waarop de voor de meer actieve disseminatie nodige informatie,
makkelijk vindbaar is (logo’s, style sheets, templaten, downloads, video’s, etc.).
Actieve disseminatie
Dit houdt in dat “vertegenwoordigers” van CLARIAH de boer opgaan en overal waar dat zinvol en
mogelijk is, het CLARIAH-evangelie gaan prediken. Dit kan door het houden van (wetenschappelijke)
praatjes, het uitdelen van folders, het vertonen van CLARIAH/CLARIN-video’s op bijeenkomsten, het
houden van introductie-colleges bij de verschillende GW-onderzoeksinstituten, het houden van
voorlichtingsbijeenkomsten en het houden van en/of bijdragen aan summer/winter schools. Ook het
initiëren van onderzoeksvoorstellen waarbij de CLARIAH-infrastructuur een rol kan gaan spelen,
behoort tot de actieve disseminatie. De website zal daarbij steeds gebruikt worden als referentie:
“zoals op de website staat etc.”

Website
De huidige website is in Joomla! 3, een CMS dat goed bruikbaar is voor het doel van de website.
Doordat Joomla! relatief eenvoudig is (veel “makkelijker” dan bv DRUPAL) kunnen minder technisch
onderlegden er ook goed mee werken. Dit heeft als voordeel dat gezamenlijk aan de website
gewerkt kan worden en er niet steeds (zoals nu deels bij CLARIN) een betaalde kracht voor moet
worden gebruikt. De kosten kunnen daardoor laag blijven terwijl wel (veel) verschillende mensen er
aan kunnen werken.
Wel is het verstandig om helemaal in het begin (voorjaar 2015) de site te herontwikkelen met hulp
van een professioneel bureau. Als het dan eenmaal loopt, kan het web-team het meeste
waarschijnlijk zelf doen. Hooguit zal zo’n bureau voor specifieke zaken nog eens moeten worden
ingeschakeld.
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Hosting
De website wordt gehost door de ICT-afdeling van UU-HUM. Dit houden we zo omdat het niets kost
en het een behoorlijk flexibele oplossing is. De domein-eigenaar is (en blijft) DANS.
Doel
De website zal vooral gebruikt worden voor het (passief) verspreiden van:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Algemene informatie over CLARIAH (doel, middelen, resultaat)
Achtergrondinformatie CLARIAH
AV-informatie (video’s, RTV/krantenartikelen over/van CLARIAH)
Speerpunt-specifieke (achtergrond) informatie
DH-techniek specifieke informatie
Links naar bruikbare tools en data met handleidingen/screencasts (zie CLAPOP)
Links (DODH) naar DH-cursussen en DH-projecten
Links en korte uitleg naar websites van CLARIAH-gerelateerde projecten (bv
http://www.verteldverleden.org of http://avresearcher.clariah.beeldengeluid.nl)
CLARIAH-glossaries
CLARIAH-evenementen registratie
CLARIAH-repository: folders, leaflets en ander propagandamateriaal kunnen via de website
verspreid worden.
Nieuws
o Interessant nieuws voor de CLARIAH-community
o Evenementen van/voor/door de CLARIAH-gemeenschap
o Releases van tools en data
o Releases van Video’s/Screencasts/AV-Lectures
Agenda met DH / CLARIAH zaken (conferenties, bijeenkomsten, lanceringen, etc.)
Wie-is-Wie binnen CLARIAH, organogrammen, contact-info

CLARIAH ↔ DARIAH
Bij schrijven is duidelijk dat www.clariah.nl óók de DARIAH-NL website wordt. Bekeken moet worden
hoe we beide heren kunnen dienen. Moet alles hetzelfde of komen er specifieke CLARIAH en DARIAH
onderdelen?
Social Media
De website zoals hier beschreven, wordt een redelijk statische website (vergeleken bv met
www.nu.nl of andere kranten-websites. Het ligt dus niet voor de hand dat mensen dagelijks J de
website zullen bekijken. Veel mensen (ook wetenschappers) gebruiken naast e-mail ook Facebook
en/of twitteren. Dit zijn typische attenderingstechnologieën die gebruikers op de hoogte brengen
van “iets nieuws”. We kunnen deze (en wellicht ook anderen SM) gebruiken om “de gemeenschap”
te attenderen op nieuwe informatie op de website.
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Activiteiten per doelgroep
Met de kleuren wordt de mate van disseminatie activiteit bedoeld.
Doelgroep

disseminatie
Passief Actief

GW-onderzoekers
GW-studenten
ICT-onderzoekers
Infra technici
Niet-GW onderzoekers/studenten
Gebruikers
(ICT) bedrijven
Geïnteresseerde leken

Erg actief
Actief bij vlagen
Een beetje, opportuniteit gedreven
Niet of nauwelijks

GW-onderzoekers
Onderzoekers uit de geesteswetenschappen die werkzaam zijn in CLARIAH-gerelateerde disciplines
zullen zoveel mogelijk betrokken worden bij CLARIAH. Dit zal gedaan worden via de website (uitleg,
showcases, blogs, screen casts, how-to documenten), via praatjes op relevante bijeenkomsten (CLIN,
TIN, DH-conference, DH-Benelux, etc.). Bij gebleken belangstelling zullen in verschillende steden voor
de “ICT-onervaren” onderzoekers crashcourses worden gegeven zoals dat nu al gebeurt op de UvA
(Rens Bod, Marijn Koolen). Doel van de cursussen is het opdoen van “hands-on experience” en
wegnemen van eventuele koudwatervrees zodat onderzoekers makkelijker zelf aan de slag kunnen
met de CLARIAH-tools en CLARIAH-data.

Op de website komt een up-to-date overzicht van Europese Digital Humanities project en cursussen.
Het is een voortvloeisel van het CLARIAH-seed-money project DODH en werd oorspronkelijk
geïnitialiseerd door DARIAH-EU.
GW-studenten
Samen met GW-docenten in de verschillende steden, zal bekeken worden hoe de “CLARIAHtechnologie” onderdeel van het curriculum kan worden. Indien noodzakelijk (omdat bv de lokale
expertise niet toereikend is) zullen we proberen onderzoekers en/of technici met een goede kennis
van (delen van) de CLARIAH-technologie gastcolleges te laten geven. Onderwijs initiatieven zoals
begonnen onder CLARIN (Gerrit Bloothooft, Stef Scagliola) zullen verder worden uitgebouwd. Indien
mogelijk zullen we een reeks internet-lessen maken: een mix van tekst, filmpjes, PPT, screencast en
opdrachten. Studenten (maar ook anderen) zouden die lessen kunnen volgen, de opdrachten
uitvoeren en er (idealiter) punten voor krijgen. Voor studenten is ook het Europese DHcursusoverzicht relevant (zie hierboven).
ICT-onderzoekers
De drie speerpunten hebben ieder hun eigen ICT-onderzoekers die allen zeer goed op de hoogte zijn
van de (on-)mogelijkheden van moderne HLT. Wat echter dikwijls wel een “probleem” is, is het
gebrek (bij de ICT’ers) van wat de GW’ers eigenlijk willen, van wat belangrijk is in hun vakgebied en
hoe zij eigenlijk gebruik zouden willen maken van beschikbare technologie. Het is daarom de
bedoeling om “omgekeerde crash courses” te geven waarbij GW’ers aan de ICT’ers gaan uitleggen
wat zij precies willen. Hier en daar wordt dat al gedaan (Huygens-ING) en de reacties zijn over het
algemeen positief.
Infra Technici
We hebben een onderscheid gemaakt tussen de op academisch onderzoek georiënteerde ICT’ers en
de infrastructuur technici. Met die laatste bedoelen we de mensen op de verschillende (KNAW)
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Instituten die (meestal) de infrastructuur bouwen en in de lucht houden. Anders dan de ICTonderzoekers hebben zij geen eigen onderzoeksagenda maar zijn ze meer ondersteunend.
Ook voor hen geldt dat ze zeer goed op de hoogte zijn van de bestaande technologie maar dat het
goed zou zijn om van GW’ers te horen te krijgen wat die precies verlangen van een infrastructuur. De
“omgekeerde crashcourses” zullen daarom voor beide groepen gehouden worden (gezamenlijk).
Niet-GW onderzoekers/studenten
Hoewel de focus van CLARIAH op de geesteswetenschappen gericht is, is het niet zinvol om (bij
voorbaat) andere disciplines uit te sluiten. Immers, gedigitaliseerde en getranscribeerde interviews
kunnen relevant zijn voor mediastudies of geschiedenis maar ook voor sociale wetenschappen. In de
loop van het programma zullen we steeds kijken waar het zinvol is om naar buiten te treden en
presentaties te houden bij andere disciplines dan de geesteswetenschappen.
Gebruikers
CLARIAH is vooral van belang voor “de wetenschap” maar er is geen goede reden te bedenken
waarom ontwikkelde tools, metadata structuren en meer niet ook gebruikt kunnen worden door
mensen buiten de academische wereld. CLARIAH-workshops (AVresearcherXL, Talk-of-Europe,
THATCamp-Utrecht) hebben laten zien dat er veel belangstelling is en dat men op z’n minst de tools
graag ook zou willen gebruiken. Binnen de website zal er een soort vraagbaak komen, waar mensen
met vragen over vormen van samenwerking terecht kunnen. Op dit moment denken we dat het
vooral zal gaan om journalisten, archivarissen, collectiebeheerders en anderen (vooral uit het
Cultureel Erfgoed).
(ICT) bedrijven
Zowel in de voorbereidende fase als direct na de toekenning van het geld, bleek dat er veel bedrijven
geïnteresseerd zijn. Het is niet zo dat deze (dikwijls Nederlandse MKB) bedrijven een zak met geld
hebben die ze graag aan CLARIAH willen geven! Wel zijn ze geïnteresseerd in hetgeen er allemaal
ontwikkeld wordt en op welke wijze wetenschappelijke inzichten binnen de verschillende
speerpunten toegepast worden. Ook zouden ze graag hun diensten aan willen bieden. Vaak hebben
ze al min-of-meer kant-en-klare oplossingen op de plank liggen (denken ze zelf) en die willen ze
onder bepaalde voorwaarden best beschikbaar stellen. Veel bedrijven zijn wel als de dood dat binnen
CLARIAH belastinggeld gebruikt gaat worden om iets te maken dat zij al hebben. Deze (soms
terechte) vrees moet weggenomen worden. Enerzijds door te laten zien wat er gedaan wordt,
anderzijds door, daar waar dat werkelijk relevant is, een samenwerking aan te gaan.

Iets anders is het inzetten van bedrijven voor het maken en onderhouden van tools. Binnen CLARIN
werd duidelijk dat academische ICT-onderzoekers niet echt de ideale service providers zijn voor de
geesteswetenschappen omdat zij nu eenmaal hun eigen onderzoeksagenda hebben. Wellicht zou
een samenwerking met het bedrijfsleven hier een goede oplossing kunnen bieden.
Tijdens de loop van het programma gaan we daarom intensief met “het” bedrijfsleven samenwerken
om te zien waar de gezamenlijke interesses liggen en, zo die er zijn, er samengewerkt kan gaan
worden.
Geïnteresseerde leken
Het ligt voor de hand dat ook geïnteresseerde leken belangstelling zullen hebben voor CLARIAH en
haar resultaten. De eerste informatiebron zal de website worden en pas als er interessante
opportuniteiten zijn, zal actie worden ondernomen om bv op een meer actieve manier het CLARIAHevangelie te prediken. Vooralsnog zal niet veel tijd en energie hier aan worden besteed.
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To-Do
Hieronder een opsomming van wat we de komende 4 jaar willen doen. De opsomming is uiteraard
niet volledig daar we nog niet weten wat de toekomst brengen zal. Het is meer een indicatie van het
soort activiteiten dat we willen doen (en wanneer).

Passieve disseminatie
Website

CLARIAH-webteam
Voorlopig zal het webteam bestaan uit:
•
•
•
•
•

Patricia Alkhoven
Arwin vd Zwan
Erica Renckens (extern)
Arjan van Hessen
DANS/DARIAH-NL vertegenwoordiger

Geschiedenis
Op dit moment is de website www.clariah.nl in bedrijf. Hij draait gratis naar volle tevredenheid bij
het ICT-geesteswetenschappen-bedrijf in Utrecht (UU). De website gebruikt het JOOMLA!-CMS in
tegenstelling tot CLARIN.EU en CLARIN.NL die beide DRUPAL gebruiken.
Mijn(=Arjan) ervaring is dat JOOMLA! een stuk makkelijker en voor de schrijvers gebruiksvriendelijker
is. Naar verluid is Drupal meer geschikt voor hele grote organisaties en kun je veel beter gebruik
maken van groepen; iets dat voor de CLARIN website de doorslag heeft gegeven. Echter, het blijkt
dat de groepen geheel niet gebruikt worden. Mensen hebben elk hun eigen voorkeuren voor
samenwerking (dropbox, google-docs, etc.) en ondanks veel gezeur van “ons” werden de groepen in
CLARIN niet gebruikt.
Ontwerpen
De huidige website (19-02-2015) is een mix van de oude website (nu nog Engelstalige deel) die
bedoeld was als een promotie-vehicle om CLARIAH te krijgen en de nieuwe website (het
Nederlandstalige deel) die al iets meer ingericht is voor wat wij denken dat een website moet zijn.
Zeker nu de website óók de website voor DARIAH-NL wordt, moet opnieuw worden bekeken hoe we
de site gaan inrichten. Het ontwerpen zal in maart en april 2015 gedaan worden.
Bouwen
De huidige website blijft maar zal waarschijnlijk stap-voor-stap worden aangepast. Doel is om de
website tegen de zomer af te hebben: alle functionaliteit moet er dan inzitten. Het bouwen zal
gebeuren door het webteam in samenwerking met een JOOMLA-bedrijfje (nog te bepalen).
Onderhoud
Het technisch onderhoud zal zoveel mogelijk door het webteam gedaan worden. Daar waar nodig zal
het bedrijfje wederom gevraagd worden.
Content
De inhoud van de website zal, als de aanloop eenmaal gedaan is, geupdate worden door het
webteam, aangevuld met externe “schrijvers”.
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Taal
De doelgroep van de CLARIAH-website is meerledig. In de eerste plaats zijn het de (Nederlandse,
maar niet per se Nederlandstalige) geesteswetenschappers en computer-wetenschappers die in het
CLARIAH-domein werken (TST, Search, etc.). Daarnaast willen we natuurlijk ook collega’s in andere
landen bereiken maar ook professionals uit de erfgoedsector, beleidmakers, journalisten en
geïnteresseerde leken. Dit heeft gevolgen voor de taal op de website. Het is waarschijnlijk niet
verstandig om alles in het Engels te doen. Ondanks het feit dat de meeste wetenschappers het Engels
redelijk beheersen, heeft het iets komisch om een verslag van een typisch Nederlandse bijeenkomst
voor Nederlanders in het Engels op de website te zetten (los nog van de kwaliteit van dat soort
berichten die in het Engels meestal suboptimaal is). Aan de andere kant heeft het ook geen zin om
alles volledig tweetalig te maken: kost te veel tijd en zorgt geheid voor het uit de pas lopen van de
Nederlandse en de Engelse content.
Tijdens de ontwerpfase zal hier duidelijk aandacht aan besteed (moeten) worden.
Nieuwsbrieven
We gaan proberen iedere maand (of vaker indien noodzakelijk) een nieuwsbrief te versturen. Dit kan
via de website en aankondiging via de mailinglist. Voorlopig is het webteam verantwoordelijk voor de
nieuwsbrieven.

De eerste nieuwsbrief moet direct na de kick-off verschijnen.
Folders
Er moeten algemene en meer specifieke folders en leaflets geschreven worden in zowel het
Nederlands als het Engels. Dit materiaal kan gebruikt worden op conferenties, workshops en andere
bijeenkomsten om een nieuw publiek snel een beeld te geven van hetgeen CLARIAH eigenlijk is.
Gedacht wordt aan een algemene folder (NL en EN) met verschillende inlegvellen zodat per keer kan
worden bepaald welke informatie verspreid gaat worden. De folder is dan meer algemeen, de
inlegvellen meer specifiek en gericht op de bijeenkomst.

Ontwerpen
In maart-april zal een eerste versie van de CLARIAH-folder gemaakt worden. Direct daarna moeten
de inlegvellen voor de 3 speerpunten gemaakt worden.
Video’s
Het maken van semiprofessionele video’s van ongeveer 4 á 5 minuten is een relatief kostbare (±
€1000 / min) activiteit die echter wel snel een groot publiek kan informeren. De video’s zoals
gemaakt in CLARIN waren een groot succes: vaak vertoond op zowel algemene CLARINbijeenkomsten als op onderwerp/project specifieke bijeenkomsten. Door alle video’s zowel in het
Nederlands als het Engels te ondertitelen krijgen ze een veel groter en internationaler bereik en
kunnen ze ook op internationale conferenties worden vertoond.

De CLARIN-video’s en, in mindere mate de huidige CLARIAH-video’s (gemaakt om het project binnen
te halen) kunnen gebruikt blijven worden. Op dit moment zijn het er (ruim gerekend) 19. Met de
laatste 6 van het CLARIN-project erbij, worden dat er 25.
Het streven zou zijn om 2 á 3 video’s per speerpunt te maken, 2 á 3 algemene en 2 overkoepelende
video’s wat het totaal op 10 á 12 brengt.
Binnen CLARIN hebben we met grote tevredenheid gebruik gemaakt van Dyzlo-films (Utrecht).
Recent kwam ook FASTFACTS, een Amsterdams videobedrijf in beeld.
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Het is waarschijnlijk niet zinvol om (te) snel met het maken van de video’s te beginnen omdat er
gewoon nog niet voldoende te melden is. Als de eerste infrastructuur-resultaten van de 3
speerpunten klaar zijn (over een jaar), kunnen we gaan beginnen. Wellicht dat een van de zaaigeldapplicaties al eerder iets zinvols biedt.
Screencasts
Een goedkope doch zinvolle wijze van het promoten van de resultaten van een project zijn de
zogeheten screencasts. Ze kunnen gebruikt worden voor de disseminatie van het project/de tool
maar ook als een video-handleiding. Zeker als de screencast ondertiteld wordt (Ned/Eng) en er
aanvullende handleiding-documenten bij komen, dan kan het een stevige bijdrage leveren aan de
verspreiding van de tool/app in kwestie. Een mooi voorbeeld is de TRoVe-screencast door Eva van
Baaren, de screencast van Gabmap, van OpenSONAR en hun ervaringen.

CLARIAH gaat uitzoeken welke tools het meest in aanmerking komen en zal de eerste maanden
(voorjaar 2015) met een aantal screencasts komen.
Software
Binnen CLARIAH zal de komende jaren veel software worden ontwikkeld. Deels zal het “eigen
software” zijn die slechts voor het eigen project gebruikt zal worden, maar ongetwijfeld wordt er ook
meer duurzame en breder inzetbare software ontwikkeld. Het zou jammer zijn als de verschillende
technici niet van elkaars werk op de hoogte zouden zijn. Het is daarom de bedoeling om een
CLARIAH-repository te maken op stackexchange.com dat gebruikt kan worden voor het uitwisselen
van source code.
Lezingen opslag
Het is de bedoeling iedere maand een soort lezing van en voor technici te houden (Google Hangout,
Skype) waarbij men elkaar informeert over verschillende technische, CLARIAH gerelateerde zaken.
Deze “vergaderingen” worden opgeslagen, van steekwoorden voorzien en op de site beschikbaar
gemaakt.
E-Data & Research
Vooralsnog gaat CLARIAH E-Data & Research ondersteunen en dus kunnen we het gebruiken als
disseminatie kanaal. De kosten bedragen ca € 5000/jaar per lidmaatschap en ca 3000/jaar voor
redactiewerk.
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Actieve disseminatie
Actieve en passieve disseminatie zijn natuurlijk nauw met elkaar verbonden maar er is toch wel een
groot verschil. Eenmaal gedane passieve zaken blijven in principe tot de eeuwigheid beschikbaar.
Voor actieve disseminatie moeten we steeds weer “de boer op”. Resultaten van meer actieve
disseminatie komen, indien zinvol, wel op de website als passieve disseminatie.
Onderwijs
Een onderdeel van de actieve disseminatie is het onderwijsprogramma. Gedacht kan worden aan
onderwijs aan studenten, aan docenten en aan geïnteresseerden (bv uit de supportershoek). Om het
gebruik van digitale onderzoeksmiddelen en daarmee CLARIAH te promoten en een vaste plek
binnen de onderzoeksgemeenschap te geven, is het noodzakelijk om aankomende generaties
onderzoekers erbij te betrekken. Op verschillende universiteiten worden op dit moment al cursussen
gegeven en het is verstandig daar bij aan te sluiten. Het zelf organiseren zal beperkt worden: eerder
is het zinvol aan te sluiten bij bestaande onderwijsinitiatieven en die uit te bouwen met CLARIAHingrediënten.

Uitgangspunten
• Aansluiten bij wat er al is
• Laten ontwikkelen van cursussen/workshops bij de kennisinstellingen
• Zelf ontwikkelen: Summerschool, Masterclass
• Jaarlijks CLARIAH Congres / event
• Wij coördineren, geven advies en zetten uit.
• Wij zorgen voor informatieverspreiding.
• Master in Digital Humanities: ontwikkelen research masters – via onderzoeksscholen
• Via Onderzoekscholen en Task Force trainingsactiviteiten ontwikkelen, uitzetten, uitvoeren
Deliverables
• oprichting CLARIAH Course Task Force
• reader
• opzet cursussen bij kennisinstellingen en opname in curriculum
• summer/winterschool 1-2x per jaar
• Engineer hangout
• Masterclass 1x per jaar
Doelgroepen Education & Training
De doelgroepen voor educatie en training zijn niet geheel gelijk aan die genoemd bij disseminatie. Er
is overlap, maar de focus is anders. Voor educatie en training wordt gekeken naar die groepen die
van de infrastructuur direct of indirect gebruiken, en ervan kunnen leren.
We willen niet alleen de toponderzoeker en potentiele toponderzoeker die de technieken en tools
toch al gebruikt beter laten werken, noch om toolontwikkelaars nog beter te faciliteren, maar we
willen meer Geesteswetenschappers ervan laten profiteren. Concentratie zal plaatsvinden op o.a.
low-level technieken voor diverse doelgroepen (bachelors/ masters/ phd / docenten/ engineers).
Jonge onderzoekers vormen de belangrijkste doelgroep: door hen zal immers de ‘digital turn’ moeten
plaatsvinden.
Grofweg kunnen we vier doelgroepen identificeren:
Doelgroep
Beginners/algemeen

activiteiten
Crash, verdieping, workshops
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Docenten
Masterstudents/phd/BA
Engineers

Crash, verdieping, masterclass, summer/winterschool, workshops
verdieping, masterclass, summerschool, workshops per zuil)
workshops per zuil

Algemene beginnerscursussen kunnen per discipline worden aangepakt waarbij wordt uitgelegd wat
ze eraan hebben. Er worden workshops georganiseerd om de cursisten niet alleen naar theoretische
verhalen te laten luisteren maar ook de informatie via hands-on experience tot zich te nemen.
Ook andere groepen die niet direct onder de drie zuilen vallen zoals bv de kunsthistorici zouden
moeten kunnen meedoen met de cursussen.
Voor een deel zal het neerkomen op zendingswerk waarbij voorlichting en persoonlijk contact
belangrijk is. We zullen langsgaan bij groepen en hen uitleggen wat ze eraan kunnen hebben en
proberen hen aan te spreken op wat hen interesseert, aansluiten bij hun niveau en interesses door
middel van het stimuleren van gebruik van eigen casestudies, of workshops organiseren met eigen
materiaal. Ook zal er aandacht worden besteed aan het schrijven van aanvragen.
Dit kan in het begin bijvoorbeeld per zuil aangepakt worden.
Spreiding: de bedoeling is dat er cursussen aan elke universiteit mogelijk zijn die liefst ook voor
outsiders toegankelijk zijn. Op deze wijze kunnen onderzoekers/ docenten van elkaar leren en vindt
kruisbestuiving plaats.
De cursussen worden voor en door de verschillende kennisinstellingen georganiseerd, in overleg
zodat er naar spreiding van topics gekeken wordt, vastgelegd in het course registry en vervolgens
opgenomen in het reguliere curriculum van de kennisinstelling.
Per onderdeel/tool zal er een FAQ of helpdesk worden opgesteld.
CLARIAH Course Task Force
Er wordt een groep georganiseerd van vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen die digital
humanities cursussen geven. Nadat EUR (Stef Scagliola, in het kader van CLARIAH – Seed en DARIAHEU) hier het initiatief voor heeft genomen, zal CLARIAH het overnemen en begin april 2015 een
eerste bijeenkomst organiseren. Bij die gelegenheid wordt het onderhavige plan gepresenteerd met
detaillering wat betreft de educatieve activiteiten. Nadere invulling en uitwerking van het
programma voor cursussen, masterclass, summer/winterschool gastcolleges wordt in samenspraak
met de leden van de Taskforce vormgegeven. De leden geven hun feedback en nemen het mee naar
hun instelling waarna er afspraken kunnen worden gemaakt over welke activiteiten er in de gang
gezet worden.
Taken Taskforce
De Taskforce krijgt een belangrijke functie in de verspreiding van kennis over CLARIAH, de data, tools
en diensten.
•
•
•
•
•
•
•

cursusprogramma opzetten / meedenken
bijdragen leveren met name aan: crashcourse, verdieping via workshops, masterclass en
summerschools (in de vorm van organisatie, lessen geven, sprekers zoeken)
informatie disseminatie naar andere leden Task Force en naar eigen
kennisinstelling/onderzoeksgroep
identificeren van jonge onderzoekers met innovatieve ideeën, projecten en deze als case-study
opnemen in programma
contactpersoon naar kennisinstelling
uitzetten van cursussen binnen eigen kennisinstelling, aanpassen aan wensen
zorgen dat cursussen worden opgenomen in gewone curriculum van de kennisinstelling
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Profiel voor leden Taskforce
• betrokken bij Digital Humanities opleiding binnen kennisinstelling
• kunnen fungeren als vertegenwoordiger van die kennisinstelling
• beslissingsbevoegd of in staat zijn beslissingen voor te leggen aan hoofd van kennisinstelling
• liefst gepromoveerd of bezig met dissertatie
• netwerker
(Beoogde) Leden CLARIAH Course Task Force
(Longlist, personen moeten nog gevraagd worden)
Naam
T. Timan
Jan Simons
Marijn Koolen
Fernie Maas
Piek Vossen
Thomas Crombez
Fien Danniau
Marcel Broersma
Helen Westgeest
Peter Verhaar
Danny Deschreye
Karin Wenz
Sally Wyatt
Anneke Smelik
Antal van den Bosch
i. Hendrickx
Stef Scagliola
Els Stronks
Gerrit Bloothooft
Pim Huijnen

Stad

Amsterdam (UvA)
Amsterdam (UvA)
Amsterdam (VU)
Amsterdam (VU)
Antwerpen (BE)
Gent (BE)
Groningen (RUG)
Leiden (UL)
Leiden (UL)
Leuven (BE)
Maastricht
Maastricht
Nijmegen (Radboud)
Nijmegen (Radboud)
Nijmegen (Radboud)
Rotterdam (EUR)
Utrecht (UU)
Utrecht (UU)
Utrecht (UU)

Waar kan CLARIAH bij aansluiten
• Overzicht Digital Humanities’ courses en projecten.
• Overzicht van namen/steden waar DH-cursussen voor het reguliere CV gegeven worden.
• Minor Digital Humanities (UvA)
• Center for Digital Humanities (UvA, VU, KNAW)
• New trends in eHumanities (EHumanities Group, KNAW)
• Logos heeft reeds een pakket aan cursussen
Onder het kopje DODH op de website staat een overzicht van alle DH-cursussen die momenteel in
Nederland gegeven worden.
Op Europees niveau worden speciale DH-cursussen ontwikkeld in het kader van DARIAH. Het is
verstandig hier aan mee te doen, mits de kosten beheersbaar blijven.
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New Trends in eHumanities is een lezingenmiddag over Digital Humanities Projecten die elke
donderdagmiddag bij het Meertens Instituut wordt georganiseerd door de eHumanities Group
(KNAW). Het biedt een wisselend programma met (internationale)sprekers over eHumanities
projecten (onderzoeksvragen die DH methoden gebruiken, ontwikkeling en gebruik van digitale tools,
methoden en bronnen, DH beleidszaken, enz). Daarin is de eHg en New Trends in principe breder dan
CLARIAH. De overlap is echter groot en de doelgroep is vrijwel identiek. In plaats van zelf een
lezingencyclus op te zetten kunnen we (voorlopig, tot er meer duidelijkheid is over eHg en CHAT)
beter aansluiting zoeken bij New Trends, daar ruchtbaarheid aan geven en zorgen dat CLARIAH daar
zo nu en dan een podium krijgt. Plan is in de loop van het voorjaar een CLARIAH sessie te
organiseren.
De eHumanities Group heeft ook een interessante nieuwsbrief die 4x per jaar uitkomt en naar een
grote mailinglist wordt gestuurd. Ook daar is de mogelijkheid voor publicatie en aankondiging van
CLARIAH_activiteiten/onderwijs.
Basis voor alle cursussen is een te ontwikkelen algemene reader (o.a. bv via Rens/ Marijn) met het
artikel van José van Dijck (Ketelaarlezing) als inleiding. De Digitale Methode verschilt per discipline.
De bedoeling is dat deze algemene reader door elke faculteit op eigen wijze geïmplementeerd kan
worden.
Onderzoeksscholen
De Onderzoeksscholen worden nadrukkelijk bij het onderwijsprogramma betrokken: Hermes Nika;
Soc Huizinga Posthumus, Landelijke Onderzoeksschool Taalkunde, Onderzoeksschool voor Media
Studies, enz.
Definities
Om verwarring te voorkomen zullen we eerst een definitie geven van hetgeen wij bedoelen met de
verschillende soorten “cursussen” die we binnen CLARIAH gaan geven.

Naam
THATCamp

Crashcourse

Workshop
Master class

Zomer/winter
scholen

Virtual Events

Gastcolleges

Uitleg
Een “spontane” bijeenkomst waar iedereen naar toe kan komen en zelf kan
bepalen of hij/zij iets wil vertellen of laten zien, of alleen maar kennis wil opdoen.
Zolang de sessies maar gaan over “de humanities en technologie” is alles in
principe toegestaan.
Een cursus (meestal van een aantal dagen) die in een heel korte tijd je de
basisbegrippen van iets bijbrengt. Het gaat meestal gepaard met het zelf echt
programmeren en werken met data.
Een thematische verdieping van een bepaald onderwerp. Het kan een of meerdere
dagen beslaan. Hands-on hoort zeker ook bij een workshop en tutorial!
Een college dat door een (gerenommeerde) expert uit het veld gegeven wordt over
zijn of haar expertise. Waarbij eventueel door middel van interactie tussen master
en student(en) de stof nog meer wordt uitgediept.
Een meerdaagse bijeenkomst (tot 2 weken) op een (meestal) andere dan gangbare
plek voor mensen die in ongeveer het zelfde stadium van hun opleiding zitten. Het
onderwerp is in de regel breder dan dat van een workshop en loopt van
introductie tot verdieping.
Een virtual event (VE) is een elektronische interactieve lezing (via bv Google
Hangout) voor en door (in dit geval) CLARIAH-engineers. Het is bedoeld om elkaar
op de hoogte te brengen, feedback te verzamelen en, doordat de VE worden
opgeslagen op de CLARIAH-website, als naslag werk te dienen.
Onder een gastcollege verstaan we hier een college buiten de eigen instelling
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waarbij verteld wordt wat CLARIAH precies is en wat het in de komende jaren wil
bereiken. Een gastcollege kan uiteraard over (veel) meer gaan, maar een CLARIAHgastcollege moet tenminste gaan over gebruik van CLARIAH data en tools en de
invloed op en mogelijkheden voor het onderzoek.
THATcamps
We gaan proberen ieder jaar in januari een 2-daagse CLARIAH-THATCamp te organiseren in steeds
een andere universiteitsstad. In 2014 en 2015 zijn er al 2 THATCamps geweest (Huygens-ING en
Utrecht). De organisatie zal in steeds samenwerking met de lokale “kennisinstelling” georganiseerd
worden. Een THATCamp is voor de geesteswetenschappen maar hoeft niet per se bij een humanitiesafdeling georganiseerd te worden waardoor ook Technische Universiteiten in aanmerking komen. De
ervaring van de eerste twee THATCamps heeft wel geleerd dat het verstandig is om de
bijeenkomsten iets meer te structuren dan “gebruikelijk” is om te voorkomen dat er te vage, nietrelevante onderwerpen worden aangedragen (Evernote voor Geesteswetenschappers werd op beide
THATCamps gepresenteerd).

We denken in principe aan de volgende steden:
Wanneer
2016
2017
2018
2019

waar
Maastricht
Groningen
Nijmegen
Amsterdam

met wie
Sally Wyatt
Gertjan van Noord & Gosse Bouwma
Antal vd Bosch en Nicoline vd Sijs
Rens Bod en Jose van Dijck

Crashcourses
We gaan proberen om gedurende looptijd van CLARIAH 2 keer per jaar een meer thematische Crash
Course (CC) te organiseren (machine learning in de Geesteswetenschappen). Hoewel de toegang tot
de CC open staat voor iedere geïnteresseerde, zullen we ons wel steeds op een bepaalde doelgroep
richten (bv master studenten en AiO’s). Wanneer de toeloop te groot dreigt te worden, zal een meer
gericht uitnodigingsbeleid gehanteerd worden. Vooralsnog denken we per cursus over max 40
deelnemers.

Op dit moment denken we aan:
Wanneer
2015-09
2016-03
2016-09
2017-03
2017-09
2018-03
2018-09
2019-03
2019-09

waar
UvA
Radboud
Groningen
Leiden
Twente
Tilburg
Maastricht
Rotterdam
Utrecht

met wie
Marijn Koolen
Antal vd Bosch
Gertjan van Noord
Peter Verhaar
Dirk Heylen
Eric Postma
Sally Wyatt
Stef Scagliola
Jan Odijk

waarover
Gebruik van digitale onderzoekdata
Machine Learning in the Humanities

Het is zeker niet zo dat elk onderwerp maar een keer gedaan zal worden. We hopen dat de CC een
groot succes zullen worden (zoals nu de CC van de UvA/VU) en dat ze vervolgens (lokaal) vaker
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gegeven gaan worden. Wij kunnen dat niet allemaal organiseren maar wel faciliteren. Het is de
uiteindelijk de bedoeling dat de CC in het CV van de verschillende opleidingen komen.
Workshop
We streven ernaar om 2x per jaar een tweedaagse workshop te geven over een vooraf benoemd
onderwerp. Het ligt voor de hand dat een workshop in samenwerking met een van de speerpunten
georganiseerd gaat worden. Bovendien staat CLARIAH open voor het ondersteunen van workshops
op aanvraag (zoals de komende workshop door Els Stronks).
Master Class
Gedurende looptijd van CLARIAH willen we in ieder geval elk jaar een Master Class organiseren over
een specifiek onderwerp door een gerenommeerde deskundige. De master classes zullen
georganiseerd worden in samenspraak met de “CLARIAH Course Taskforce”1 (zie het
onderwijsdocument). Het ligt voor de hand dat de beoogde deskundigen in ieder geval deels uit het
buitenland zullen komen. Door de reis- en verblijfkosten kunnen de kosten van de masterclasses
daardoor wel wat hoger worden. Suggesties voor sprekers zijn meer dan welkom!

Wanneer
2016
2017
2018
2019

waar
?
?
?
?

door wie
?
?
?
?

Zomer- en Winterscholen
Het organiseren van een ZW-school is een enorme hoeveelheid werk en het is niet realistisch om nu
al te bepalen dat we er X gaan doen. Wel kunnen we als CLARIAH-gemeenschap helpen bij het
invullen van de bestaande ZW-scholen (zoals de LOT-winterschool). We sluiten zoveel mogelijk aan
bij lopende activiteiten en summer/winterschools. We kunnen advies geven, sprekers helpen vinden
en wellicht een financiële ondersteuning geven.

Toch willen we proberen om tenminste 2 zomerscholen te organiseren, al dan niet in samenspraak
met DH-organisaties (bv de ADHO). Een voorbeeld is de summer school in Leipzig.
Virtual Events
Het is de bedoeling 9 a 10 keer per jaar (iedere maand en niet met kerstmis en tijdens de zomer) een
virtuele bijeenkomst te organiseren voor en door de technici die binnen CLARIAH werkzaam zijn.
Deze interactieve sessies zullen steeds door een groep technici georganiseerd worden en over een
bepaald onderwerp gaan (bv federated login: hoe doe je dat). De bijeenkomsten zullen worden
opgeslagen en via de CLARIAH-website beschikbaar gemaakt worden. Om zoveel mogelijk mensen in
de gelegenheid te stellen deel te nemen, zullende bijeenkomsten in het Engels zijn.
Gastcolleges
Het is waarschijnlijk dat CLARIAH-bestuursleden gevraagd zullen worden om bij verschillende
gelegenheden een soort gastcollege te komen geven. We zullen in het voorjaar van 2015 daarom 2
presentaties maken (een korte en een langere) die gebruikt kunnen worden voor zo’n gastcollege:
hetzij om precies die presentatie te geven, hetzij om de presentatie te gebruiken als input voor meer
persoonlijke presentatie. In de loop van het CLARIAH-programma zullen beide presentaties worden

1

Dit zijn vertegenwoordigers van kennisinstellingen die DH-cursussen geven.
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geupdate zodat steeds de “nieuwste” inzichten en resultaten van CLARIAH gepresenteerd kunnen
worden.
We zullen proberen op de website bij te houden wie waar zo’n gastcollege heeft gegeven om op die
manier een deel de disseminatieactiviteiten in kaart te kunnen brengen.

Internationale connecties
Hoewel CLARIAH een nationaal programma is, is het goed om CLARIAH te borgen in een meer
internationale context. Dat gebeurt natuurlijk al doordat CLARIAH onderdeel is van twee ERIC’s:
CLARIN en DARIAH. Daarnaast zou het goed zijn om aansluiting te zoeken bij organisaties zoals ADHO
en EADH om eventueel gezamenlijk activiteiten (bv summer schools) te organiseren. Uit informeel
overleg tijdens de DH-conferentie in Lausanne bleek al dat de wederzijdse belangstelling groot is.
DH-conferentie
Hoewel we (CLARIN) al twee keer tevergeefs geprobeerd hebben om de DH-conferentie naar
Nederland te krijgen (voor 2014 en voor 2016), is het wellicht interessant om het nog eenmaal te
proberen: voor de DH2019. De ADHO heeft in Lausanne aangegeven dat de volgende keer vooraf
duidelijk zal worden gemaakt of we een kans maken: dat scheelt erg veel tijd, geld en frustratie
achteraf.

Communicatie
Hoewel strikgenomen het geen disseminatie activiteit is, is een goede communicatiestrategie wel van
belang voor de disseminatie.

E-Mail-lijsten
Indien iedereen akkoord gaat, zullen we 2 (groen) of 5 (ook geel) CLARIAH-mailadressen aanmaken.
Voor de overige groepjes (grijs) zullen we lijsten aanmaken met de e-mailadressen die door de leden
van het kernteam gebruikt kunnen worden om in een keer iedereen te kunnen mailen.
We gaan een aantal mailadressen maken voor CLARIAH.
mailadres
info@clariah.nl
webmaster@clariah.nl
bestuur@clariah.nl
kern@clariah.nl
rvt@clariah.nl
centra@clariah.nl
consortium@clariah.nl
Partners-W@clariah.nl
Partners-B@clariah.nl
Partners-E@clariah.nl
algemeen@clariah.nl

doorsturen
Arwin
Arjan/Patricia/Gertjan
CLARIAH-Bestuur + kernteam
Kernteam
Raad van toezicht
Naar alle centra
ondertekenaars
Wetenschappelijk partners
MKB-partners
erfgoedpartners
Iedereen die maar iets doet met CLARIAH

SurfDrive – Dropbox
Het rond mailen van notulen, agenda’s en andere relevante documenten is wellicht niet zo handig.
Op dit moment zijn er betere oplossingen zoals SurfDrive. We kunnen vrij eenvoudig shared boxen
maken waarin we de verschillende personen toegang geven.
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Tijdpad en Kosten
Het is lastig om een tijdpad voor alle activiteiten te geven: dat wordt lastig leesbaar. We zullen dat
daarom per onderdeel geven.

Passieve disseminatie
Website
Taak
Formeren
webteam

wanneer
Maart 2015

Technische
rebuild website
Ontwerpen
nieuwsbrieven

Maart 2015

wie
Arjan, Arwin, Erica,
Patricia, DANS
vertegenwoordiger
Arjan + bureautje

Maart 2015

webteam

wat
Bespreken gezamenlijke strategie, leren omgaan
Joomla, ontwerpen nieuwe website, etc.
Offerte vragen voor eenmalige herbouw van de
website
Templaat en afspraken maken voor nieuwsbrief

Propagandamateriaal
Taak
Templaten en
stylesheets CLARIAH
maken
Kaartjes ontwerpen
Staande banners
maken en kopen
Folders ontwerpen
Inlegvellen
Folders en inlegvellen
laten drukken

wanneer
Voorjaar
2015

wie
AvdZ/AvH

Maart 2015
Maart 2015

AvdZ/PA
AvdZ/PA

Maart / April
2015
April 2015

webteam

Maart 2015

webteam

webteam

wat
Zorgen dat er een herkenbare stijl komt voor
PowerPoints en documenten. Moet aansluiten bij de
website
Kaartjes ontwerpen en laten drukken
Goede staande banners (4 stuks) uitzoeken, ontwerpen
en laten maken
Eerste versie van de tweetalige folders maken
Aantal inlegvellen maken en ter goedkeuring aan
speerpunten voorleggen
Opvragen offerte, kiezen en laten drukken van de
folders en inlegvellen

Video’s
Taak
Speerpuntvideo’s (I)
Speerpuntvideo’s (Ii)
Algemene CLARIAH
video
Speerpuntvideo’s (IIi)

wanneer
Najaar 2016
Najaar 2017
Voorjaar 2016
/ zomer 2018
Najaar 2018

wie
AvH/PA
AvH/PA
AvH/PA

wat
Eerste aanzet van 3 speerpuntvideo’s maken
3 speerpuntvideo’s maken
2 algemene CLARIAH video’s

AvH/PA

Eerste aanzet van volgende 3 speerpuntvideo’s maken

Screencasts
Taak
Selectie goede
Screencast software
Screencasts maken
van alle zaaigeldprojecten
Screencasts maken
van alle SP-infra
Screencasts maken
van alle projecten

wanneer
Voorjaar
2016
Najaar 2015

wie
AvH/PA

Najaar 2016

AvH/PA

Najaar 2017

AvH/PA

AvH/PA

wat
Uitzoeken welke software geschikt is voor het maken
van goede screencast, testen en wellicht aanschaffen
Van iedere ZG-project tenminste een goede screencast
maken, ondertitelen en vertalen
Van de 3 SP-project tenminste een goede screencast
maken, ondertitelen en vertalen
Van elk gerealiseerd project een of meerdere
screencasts maken, ondertitelen en vertalen
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Software
Taak
Selecteren platform
voor software
uitwisseling
Opzetten
uitwisselingsplatform
Onderhouden
uitwisselingssoftware

wanneer
Voorjaar
2015

wie
AvH/GF

wat
Uitzoeken welk platform geschikt is om de software uit
te wisselen.

Voorjaar
2015
2015-2019

AvH/GF

Opzetten van platform, laden van de eerste software

AvH/GF/alle
technici

Zorgen dat het gebruikt blijft worden

Lezingen opslag
Taak
Bepalen welk platform
gebruikt gaat worden
Eerste test lezing
Iedere maand een
lezing

wanneer
Voorjaar
2015
Voorjaar
2015
2015-2019

wie
AvH/GF
AvH/GF

wat
Uitzoeken welk platform geschikt is om de lezingen te
“broadcasten” en op te slaan
Eerste lezing houden om te zien of het allemaal werkt

AvH/GF/alle
technici

Zorgen dat het gebruikt blijft worden
100 per lezing x 10 x 4jaar

E-Data & Research
Taak
Selecteren geschikte
content voor E-Data
Research
Selecteren geschikte
content voor E-Data
Research

wanneer
2015-2019

wie
AvH/PA/ER

wat
Zorgen dat er voldoende geschikte stukken van/over
CLARIAH verschijnen

2015-2019

AvH/PA/ER

Subsidie aan eData & Research

Fees
Fees voor openaccess journals
Support travel
(bezoek workshops, conferenties)
Support events
(sponsoring etc.)

2015-2019
2015-2019

AvH/PA
AvH/PA

8 x 5000
4 jaar x €10.000

2015-2019

AvH/PA

4 jaar x €10.000

20

CC 15-084 WP1 Disseminatieplan CLARIAH V6

Actieve disseminatie
We beschouwen drie soorten van actieve disseminatie. Een is gericht op het organiseren van
“events” en dan maar zien wie er komt (Crashcourses, THATCamps etc.), een is gericht op het geven
van onderwijs voor meer specifieke doelgroepen en de laatste categorie is gericht op de iegen
gemeenschap: de CLARIAH-dagen.
CLARIAH-dagen
Wellicht is het goed om, net als bij CLARIN, ieder jaar een bijeenkomst te organiseren waarop de
verschillende participanten vertellen hoe het is gegaan. De eerste CLARIAH-dag is uiteraard de kickoff op 13 maart 2015. Vooralsnog streven we naar een dag per jaar “ergens” in maart.
CLARIAH-dagen

wanneer

wie

Kick-Off
Catering
Film
Demo’s

13 maart 2015

AvH/PA
B&G
Raysconcept
AvH

wat

CLARIAH-dag
CLARIAH-dag
CLARIAH-dag
CLARIAH-Sluiting

Maart 2016
Maart 2017
Maart 2018
Najaar 2018

AvH/PA
AvH/PA
AvH/PA
AvH/PA

Kosten pj

€5000
€5000
€1000
Uitwisseling status projecten
Uitwisseling status projecten
Uitwisseling status projecten
Formele afsluiting CLARIAH

€5000
€5000
€5000
€12000

Disseminatie events
De evenementen zijn door “ons” georganiseerde bijeenkomsten waarbij we ons wel richten op
bepaalde doelgroepen maar die in principe voor alle belangstellenden open staan.
Taak
Opzetten Task Force
Bijeenkomst Task Force
THATCamp
Crashcourse
Workshop
Masterclass
Summer/winterschool
Virtual events
Gastcolleges
Development educational
packages
Redactie vertegenwoordiging eData
Huur zalen

wanneer
2015-2019
Jan/feb 2016

wie
PA
PA
AvH
PA/Taskforce
Div docenten
Externe expert
PA/Taskforce
GJF
Div docenten
Div docenten

wat

Div docenten

4x 2500

AvH/PA/AvdZ

4x 2000

Verbeterde THATCamp
3 pj a €500= 12 x €500
3 x 4 x €2000
4 x €5000
24 x €500
8 x €100
20 x €100
12 x €5000

Onderwijs & Training
Anders dan de evenementen, zijn de onderwijs en trainingsprogramma’s wel bedoeld voor specifieke
groepen en zullen we het dan ook aanbieden binnen de bestaande kaders. Een crashcourse voor
onderzoekers geschiedenis in Groningen, staat open voor die groep onderzoekers. Uiteraard zal de
werkelijkheid minder rigide zijn. Wanneer er en interesse van buiten en plek is, mogen ook anderen
aanschuiven, maar de focus blijft dan toch op onderzoekers geschiedenis!
Doelgroep
Algemeen

vorm
Workshop

2015
X
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2016
X

2017
X

2018
X

2019
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Docenten GW

Bachelor studenten
Master studenten/PhD
DH-engineers
PhD/PostDocs
Onderzoekers GW

Crashcourse DH
Verdieping
Per zuil
Crashcourse DH
Verdieping
Per zuil
Workshops/cases
Summer schools
Masterclasses

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Begroting
Het si op dit moment lastig een reële begroting te maken daar we nog betrekkelijk weinig ervaring
hebben met de kosten van de vele activiteiten die we willen gaan ondernemen. Toch zullen we hier
een poging wagen.
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