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Wat doet WP1?
WP1 houdt zich bezig met het managen van het CLARIAH project als geheel, met IPR en
Ethische kwesties, met educatie en training, met disseminatie en outreach, en het organiseert
de Call die gepland staat voor 2016. Ook verzorgt WP1 de contacten met eHumanities- en DHinitiatieven in en buiten Nederland.

Governance
De governance is klaar en goedgekeurd door het bestuur en de RvT. Er is een Internationaal Advies Panel (IAP)
ingesteld, dat momenteel 5 leden heeft. Zie @@hier@@ voor de volledige lijst.

CALL NL eSCience Centre - CLARIAH
Er is veel gesproken met het NL eSCience Centre om een gezamenlijke Call voor project op te zetten. Daarbij
leggen zowel CLARIAH als het NL eScience Centre geld in. De onderhandelingen hierover lopen nog. Wat de
uitkomst hiervan ook moge zijn, een call alleen door CLARIAH staat ook nog op de agenda, maar daar is nog
niets aan gedaan. Werk hier aan staat gepland voor begin 2016.

Internationale samenwerking
Er is intensieve samenwerking met Oostenrijk, dat ook de CLARIN en DARIAH infrastructuren combineert in een
nationaal CLARIAH-AT project. De samenwerking beperkt zich tot nu toe vooral tot WP3 (Taalkunde), maar zal
mogelijk uitgebreid gaan worden naar WP2 (Technische Infrastructuur). Het is de bedoeling deze
samenwerking formeel vast te leggen. Verder zijn er contacten met Vlaanderen (Nederlandse Taalunie), om
plannen te ontwikkelen om CLARIN en DARIAH beter onder de aandacht te brengen in Vlaanderen.

Website
De afgelopen maanden zijn besteed aan het definiëren van een pakket van eisen voor de nieuwe CLARIAHwebsite. De site moet aan verschillende soms tegenstrijdige eisen voldoen. Enerzijds moet het een moderne
site worden die goed op tablets te bekijken is en waarbij incidentele/niet-academische bezoekers direct een
goed beeld kunnen krijgen van het project CLARIAH, van de activiteiten die ontplooid worden en de resultaten
die al bereikt zijn. Anderzijds moet het een gebruikers-site worden waarop de deelnemende CLARIAHonderzoekers hun eigen informatie moeten kunnen uploaden en gewenste informatie zoals handleidingen,
beschrijvingen, screencasts en how-to’s kunnen vinden/downloaden.
Ook is er op veler verzoek een nieuw logo ontworpen. Het is de bedoeling dat de nieuwe site begin 2016 live
gaat.

Educatie
Er is een CLARIAH Course Task Force opgericht bestaande uit diverse Digital Humanities’ docenten afkomstig
van vrijwel alle Nederlandse Universiteiten en onderzoeks- en data-instituten. De Task Force streeft naar
uitwisseling van informatie ten aanzien van cursussen op het gebied van onderwijs in (nieuwe digitale) data en
tools voor de geesteswetenschappen, en uitwisseling van lesmateriaal. De Task Force is eenmaal bij een
geweest en zal jaarlijks drie á vier keer vergaderen.
Het voorlopige programma zal binnenkort hier beschikbaar worden gesteld.
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