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S I N D S K ORT B ES C HI K BAAR
Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek,
CentERdata, Data Archiving and Networked Services en Huygens ING.
NKO 2010 beschikbaar. Het bestand met alle
variabelen is op aanvraag en onder speciale
voorwaarden beschikbaar bij het Centrum
voor Beleidsstatistiek van het CBS. In het
online archiveringssysteem EASY is een
geanonimiseerd bestand beschikbaar.

CBS
• Geregistreerde (weg)voertuigen van personen, 2010-2011

Dit bestand bevat technische kenmerken en
eigendomsinformatie over geregistreerde
(weg)voertuigen in Nederland. De voertuigen
zijn onderdeel van het actieve park en behoren aan natuurlijke personen. Voorbeelden
zijn personenauto’s, bestelauto’s, bromfietsen, motorfietsen, vrachtwagens, autobussen
en trekkers. De data zijn afkomstig uit het
jaarbestand van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/
easy-dataset:50534

Ook sinds kort beschikbaar:
• Arbeidsmarktpanel, 1999-2009
• Populatie Actieve Bedrijven, 2007-2012
• Regionale Eenheden Base, 2006-2011
• Koppelbestand nieuwe naar oude baandefinitie, 2006-2009
• Community Innovation Survey, 2010
• Hoogste opleiding, 1999-2009
• Burgerlijke staat van personen in de GBA,
2011

• Migratiebewegingen van personen in de
GBA, 2011

• Nationaliteitsinformatie van personen in de
GBA, 2011
• Recent arbeidsverleden van personen in
Nederland, 2004-2008
• Adresrugnummer met gemeente- wijk- en
buurtcode, 2012
• Adresrugnummers met soort woonruimten
longitudinaal vanaf 1992, 2009
• Energieverbruik, 2010
Deze bestanden zijn beschikbaar via www.cbs.nl/microdata. Bezoek deze site of scan
de QR code.

CentERdata
• Studies Immigrant panel, A. Aydinli;
F. van de Vijver, Volunteering, 2011

Heeft het denken aan vrijwilligerswerk effect
op de bereidheid om te helpen? Dit hebben
Arzu Aydinli en Fons van de Vijver in december 2011 onderzocht onder immigranten.
In hun studie Volunteering werden respondenten willekeurig verdeeld in drie groepen.
Ze werden gevraagd om te denken aan een
gebeurtenis waarin ze iemand anders geholpen hadden, óf aan een situatie waarin ze
dachten aan of spraken over vrijwilligers.
Een derde groep moest denken aan gewone
dagelijkse routines. Vervolgens beschreven

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

• Uitbreiding data historische tellingen

Kinderen helpen bij het leren lezen
foto Shutterstock
de respondenten deze gebeurtenissen. Daarna
gaven ze aan in hoeverre ze bereid zouden
zijn om verschillende taken, zoals een groep
kinderen leren lezen, te verrichten. De data
uit het onderzoek zijn beschikbaar via LISS
Data Archive.

Eerste blauwe kentekenplaat (2 witte letters en 4 cijfers) in Nederland bron RDW

Onlangs zijn de datasets van historische
tellingen in EASY aangevuld met 117.000
images van de Beroeps- en Bedrijfstelling
1930 en de Bedrijfstellingen 1950 en 1963.
Binnenkort volgen 109.000 images van de
Woontellingen 1947 en 1956 en de Volkstelling 1960. Betrokken partijen zijn het CBS
en DANS, samen werken zij aan de digitale
ontsluiting van historische tellingen via
EASY en www.volkstellingen.nl. Het bestuderen van deze gegevens zal onderzoekers
nieuwe inzichten opleveren over de Nederlandse bevolking in een periode van snelle
industrialisering en verstedelijking, gedurende de tweede helft van de negentiende
en de eerste helft van de twintigste eeuw.

arbeidsgerelateerde schade 2011
• Jean Tillie, Universiteit van Amsterdam,
opkomst en stemgedrag migranten
gemeenteraadsverkiezingen 1994-2010

Ook sinds kort beschikbaar:
Studies LISS panel
• J. Yabar; R. Pieters; J. Leenheer, Tilburg
Consumer Outlook Monitor, wave 2011 June
• E. Wisse, Decreasing Trust in Democratic
Governments, wave 5, 2011
• R. Winkelmann; R. Studer, Visual Analogue
Scale and Item Response Time Measurement
in Happiness Research Part 1 + Part 2, 2011
• M. van Overveld; CentERdata, Financial
Literacy, 2011
• R. Meuleman; M. Lubbers, Nationalism and
the national dimension of cultural consumption, wave 1, 2011
• CentERdata, Religion and Ethnicity, wave 5,

urn:nbn:nl:ui:13-tkk-5kw

Deze bestanden zijn beschikbaar via www.lissdata.nl/data
archive. Bezoek deze site of
scan de QR code.

DANS
• SKON, CBS, Henk van der Kolk (Universiteit Twente), Kees Aarts (Universiteit
Twente), Jean Tillie (Universiteit van
Amsterdam), Nationaal Kiezersonderzoek,
2010 - NKO 2010; Dutch Parliamentary
Election Study 2010 - DPES 2010

Het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) is
een uniek databestand met betrekking tot het
Nederlandse electoraat. De kern van het
NKO bestaat uit een survey-onderzoek rond
de verkiezingen voor de Tweede Kamer onder een representatieve steekproef uit de kiesgerechtigde bevolking van Nederland. In de
vraaggesprekken wordt een groot aantal politieke opvattingen en prioriteiten, percepties
van politieke verschijnselen, politieke gedragingen (waaronder uiteraard stemgedrag) en
andere kenmerken van de respondenten vastgesteld. Sinds kort zijn de data van het

• Een vriendschap in het teken van 's
Lands financiën. Briefwisseling tussen
Elias Canneman en Isaac Jan Alexander
Gogel 1799-1813, bewerkt door Mieke van
Leeuwen-Canneman

Elias Canneman en Isaac Gogel hebben een
belangrijke rol gespeeld in het nieuwe, nationale, financiële beleid in de jaren die volgden op de Bataafse Omwenteling van 1795.
De briefwisseling, bewerkt door Mieke van
Leeuwen-Canneman, laat niet alleen een
uniek kijkje achter de schermen van het politieke bedrijf zien, maar vult het beeld aan
dat bestudering van alleen officiële bronnen
oproept. In het bijzonder vormt zij een bron
van kennis over de financieel-economische
en politieke verhoudingen, over de wisselwerking tussen de financiën van de staat en
het particuliere koopmansbedrijf en over de
operationele kant van transacties tussen deze
partijen. Maar ook biedt deze privé-correspondentie een beeld van de twee invloedrijke
hoofdpersonen en de tijd waarin zij leefden.
www.historici.nl/retroboeken/gogel_canneman

2012

• O. Paccagnella; F. Bassi; R. Variale,
Vignette evaluation of customer satisfaction VECS project - wave 1, 2011
• CentERdata, Health, wave 5, 2011
• CentERdata, Social Integration and Leisure,
wave 5, 2012
Studies Immigrant panel
• O. Celenk; F. van de Vijver, Relationship
satisfaction and attitudes, 2011

Huygens ING

Volkstelling in ’s Lands van Utrecht 1795
bron www.volkstellingen.nl
Ook sinds kort beschikbaar:
Archeologie
• Groothedde, M. (2011-09-01), De vorstelijke
palts van Zutphen, 2011
• Alma, X.J.F.; ADC ArcheoProjecten,
’s-Hertogenbosch, Dode Nieuwstraat Minderbroedersklooster, 2011
Historische Wetenschappen
• Museon, getuigenverhalen Atlantikwall
Den Haag: Interviews 01 t/m 15
• M. Marx - Universiteit van Amsterdam Instituut voor Informatica, Political Mashup Dataset 1814-2012
Taalkunde
• CLARIN-NL, TDS Curator - Typological
Database TDS Curator Documentation 2012
Sociale Wetenschappen
• Inspectie van het Onderwijs, Toezichtkaart
(voorheen Kwaliteitskaart) Voortgezet Onderwijs 2012
• Gjalt-Jorn Peters, Threatening communication: a critical re-analysis and a revised
meta-analytic test of fear appeal theory 2012
• Centraal Bureau voor de Statistiek en
Rijkswaterstaat, Onderzoek Verplaatsingen
in Nederland 2011
• R. Knegt - Universiteit van Amsterdam Hugo
Sinzheimer Instituut, Werkgeverskosten van

Ook sinds kort beschikbaar:
• Sicke Benninge, Croniken der Vrescher
Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der
stadt Groningen
• Landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht
• Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den
Dom te Utrecht, 3 delen
• Dutch Asiatic Shipping 1595-1795, het
eerste, inleidende deel
Deze publicaties zijn beschikbaar via www.historici.nl.
Bezoek deze site of scan de
QR code.

Omslag boek ‘Een vriendschap in het
teken van ’s Lands financiën’
bron www.historici.nl

