4 oktober 2017 E - DATA & RESEARCH

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, Data Archiving and Networked Services en Huygens ING.

In april 2016 is het onderzoek Lottery
Decisions afgenomen onder een deel van
het LISS panel. Dit onderzoek bestaat uit
een experiment met loterij-achtige situaties.
Het onderzoek bestudeert hoe mensen keuzes maken. Tijdens het onderzoek werd
men gevraagd om 26 keuzes te maken tussen loterijen met verschillende kansen op
verschillende bedragen. Een willekeurige
selectie van de deelnemers kreeg het bedrag
van een van hun keuzes daadwerkelijk uitbetaald. Het onderzoek werd uitgevoerd
door de onderzoekers Charles Bellemare
(University of Laval, Canada), Alexander
Sebald (University of Copenhagen) en Joachim Winter (LMU München). De data zijn
beschikbaar via het LISS Data Archive.
• De meest aantrekkelijke loterij

23 - 29 oktober • overal
Open Access Week
Internationale week om meer bekendheid te genereren voor open access
in onderzoek. Dit jaar is het thema
‘Open in order to…’.
openaccessweek.org
26 oktober • Utrecht
Workshop Koppelen van Data
Tijdens deze workshop, georganiseerd
door het CBS en ODISSEI, worden
ervaringen gedeeld over het koppelen
van data.
odissei-data.nl
27 oktober - 1 november •
Washington DC
ASIS&T

Informatiewetenschappers en onderzoekers van over de hele wereld komen samen tijdens dit jaarlijkse event.
asist.org/am17

lissdata.nl/dataarchive

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

–––––––––––––––––––––––––––
DANS
Veel mensen beginnen gedurende hun
schooltijd met roken. In opdracht van het
Mulier Instituut heeft DUO Onderwijsonderzoek in het najaar van 2016 onderzoek gedaan op het gebied van rookvrije schoolterreinen. In dit onderzoek zijn drie verschillende deelonderzoeken uitgevoerd naar het
primaire onderwijs, voortgezet onderwijs
en MBO door middel van online enquêtes.
• Rookvrije schoolterreinen

DSAA2017

De vierde internationale conferentie
met als thema Data Science and
Advanced Analytics.
dslab.it.aoyama.ac.jp/dsaa2017

CentERdata

Ook sinds kort beschikbaar:
Studies LISS panel
• Brouwers, L., maart 2016, Norm
questionnaire NAZB
• CentERdata, juni 2016 - juli 2016,
Economic Situation: Housing - Wave 9
• CentERdata, juni 2016 - juli 2016,
Economic Situation: Income - Wave 9
• CentERdata, juli 2016 - augustus 2016,
Economic Situation: Assets - Wave 5
• CentERdata, oktober 2016 - november 2016,
Social Integration and Leisure - Wave 9
• CentERdata, mei 2017 - juni 2017,
Personality - Wave 9
• CentERdata, juni 2017 - juli 2017,
Economic Situation: Income - Wave 10

19 - 21 oktober • Tokio

Prize Papers credits Erik van der Doe
Gevraagd werd onder andere naar de communicatie over het rookverbod, de redenen
om het plein rookvrij te maken en de mate
van stiekem roken op een rookvrij schoolterrein. Het onderzoek is toegankelijk via
EASY.
doi.org/10.17026/dans-z7v-t4ds

Ook sinds kort beschikbaar:
• Chen, MSc Z.; Veling, dr. H.P.; Dijksterhuis,
prof. dr. A.J. en Holland, prof. dr. R.W. (allen
RU Radboud Universiteit) (2016): How Does
Not Responding to Appetitive Stimuli Cause
Devaluation: Evaluative Conditioning or
Response Inhibition?. DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-xfv-at9w
• Kadaster (2017): Kadastrale kaart - versie
februari 2017. DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-zwc-8g2y
• Kastelein, MA D. (Gemeente Zutphen,
Afd. Stadsbedrijven, team Archeologie)
(2015): De eerste Sjoel. DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-zgk-3aru
• Kimenai, drs P. (BAAC bv) (2016): De
Sint-Clemenskerk. Multidisciplinair onderzoek
naar de geschiedenis van de middeleeuwse
parochiekerk in Oud-Merkelbeek. DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-zwg-9qz2
• Samur, D. (VU University Amsterdam)
(2017): Four Replication Experiments of Kidd
and Castano (2013). DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-zx6-h97m

• Vahdat, M. (Eindhoven University of
Technology); Carvalho, M.B. (Tilburg
University); Funk, M. (Eindhoven University of
Technology); Rauterberg, M. (Eindhoven
University of Technology); Hu, J. (Eindhoven
University of Technology); Anguita, D.
(University of Genoa) (2016): Learning
analytics for Lix puzzle-game. DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-xk7-8f5r
• Wolters, Mr. Dr. P.T.J. (Radboud
Universiteit. Onderzoekcentrum Onderneming
& Recht) (2016): De matiging van boetebedingen bij koopovereenkomsten ten aanzien
van onroerende zaken. DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-z7u-xrbj
Via easy.dans.knaw.nl zijn
deze bestanden beschikbaar.
Bezoek deze site of scan de
QR code.

–––––––––––––––––––––––––––
Huygens ING
Sinds kort bevinden zich 72.000 scans uit
het Londense archief van de High Court of
Admiralty bij het Huygens ING. Het gaat
om geselecteerde Prize Papers, Nederlandse documenten die in de periode 16521815 door Britse kapers zijn buitgemaakt.
Denk aan scheepsjournalen, ladingoverzichten, rekeningen, plantagelijsten en ondervragingen van bemanningsleden én ook
zo’n 38.000 zakelijke en particuliere brieven. Een subsidie van Bureau Metamorfoze
maakte het scannen mogelijk. Het Huygens
ING gaat nu aan de slag met de beschikbaarstelling van de scans. Om het gedigitaliseerde, maar niet geordende materiaal,
toegankelijk te maken zal door Huygens
ING een Virtual Research Environment
(VRE) ontwikkeld worden. De VRE wordt
gefinancierd door Samenwerkende Maritieme Fondsen. Voor meer informatie:
• Prize Papers

jelle.van.lottum@huygens.knaw.nl

6 november • Manchester
Working with data
on political behaviour
Deze gratis workshop verkent gegevens die beschikbaar zijn in Europa
voor het onderzoeken van politiek
gedrag door middel van gesprekken,
discussies en een hands-on sessie.
De workshop wordt georganiseerd
door CESSDA ERIC.
cessda.eu
8 - 10 november • Wenen
Conference on Cultural Heritage
and New Technologies
Tijdens dit event staat ‘urban archaeology and Integration’ centraal.
chnt.at
9 november • Amsterdam
EHRI Workshop

Engaging New Generations The Holocaust and Knowledge
Dissemination in the Digital Age.
ehri-project.eu
9 november • Nieuwegein
KNVI Jaarcongres

‘Informatie = m8’ is het thema van het
congres voor informatieprofessionals
georganiseerd door de vakvereniging
KNVI.
congres.knvi.info
30 november • overal
IDPD

Tijdens de International Digital Preservation Day (IDPD) wordt aandacht
besteed aan de digitale collecties die
wereldwijd beheerd worden.
Kijk op NCDD.nl voor een overzicht van
de Nederlandse activiteiten en volg
#IDPD17 op Twitter.
dpconline.org
5 - 6 december • Lausanne
EDDI17
Negende jaarlijkse conferentie voor
DDI-gebruikers.
eddi-conferences.eu
26 januari • Nijmegen
CLIN28

Veel mensen beginnen in hun schooltijd met roken. foto Shutterstock

Deze publicatie is beschikbaar
via huygens.knaw.nl/tools-endata/. Bezoek deze site of scan
de QR-code.

De jaarlijkse conferentie over computationele taalkunde in het Nederlandse
taalgebied.
ru.nl

