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S I N D S K O RT B ES C H IKBAA R
Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij
CentERdata en Data Archiving and Networked Services.

CentERdata
In 2018 is de longitudinale studie Victims
in Modern Society (VICTIMS) gestart, in
opdracht van en in samenwerking met het
Fonds Slachtofferhulp. Voor deze studie
wordt jaarlijks bij het gehele LISS panel een
vragenlijst afgenomen over met
name potentiele
trauma’s (zoals
criminaliteit, ongevallen, verlies dierbaren),
mentale gezondheid (MHI-5) en PTSSsymptomen (PCL5 8-item), zelfredzaamheid (CSE7), sociale steun (SSL-D) en erkenning (SAQ). In onder meer PLOS ONE,
Journal of Anxiety Disorders, Journal of
Interpersonal Violence, en Psychiatry
Research zijn resultaten van de eerste
metingen gepresenteerd. Inmiddels zijn de
data van 2018 toegankelijk in het LISS data
archive.
• Slachtoffers in de moderne samenleving

lissdata.nl

mei 2019, Motives for greed and self-interest
• Van der Voet, J., juli 2019, How primary
schools perform
• Von Gaudecker, H., van Rooij, M.,
Mastrogiacomo, M., maart 2020, Effects of
the Outbreak of COVID-19 – wave 1
• Van der Velden, P., maart 2020,
Questionnaire on the corona virus in the LISS
panel
• CentERdata, april-mei 2019, Work and
Schooling – Wave 12
• CentERdata, augustus-september 2019,
Religion and Ethnicity – Wave 12
• CentERdata, mei-juni 2020, Personality –
Wave 12

easy.dans.knaw.nl

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

–––––––––––––––––––––––––––
DANS
30 juli is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de internationale dag van de
vriendschap. Het idee achter deze dag is
dat vriendschap tussen personen, landen,
culturen en individuen kan leiden tot vrede
en bruggen bouwt tussen gemeenschappen.
In het digitale data-archief EASY staan ook
datasets en publicaties over vriendschap.
Een van de voorbeelden is de dataset
“Vriendschap en sociale relaties in multietnisch samengestelde schoolklassen 1986”,
een dataset met informatie over multi-etnische vriendschappen en sociale relaties van
• Ook in EASY: Vriendschap

Ook sinds kort beschikbaar:
Studies LISS panel
• Struminskaya, B, Keusch, F. maart 2019,
Smart devices – Part 1
• Struminskaya, B, Keusch, F. april 2019,
Smart devices – Part 2
• Cloïn, M, van Bakel, H., van Deurzen, I.,
april 2019, Parenthood
• Van der Kolk, H., Hakhverdian, A.,
Rooduijn, M., Zaslove, A., april 2019, Political
Discontent
• Hagenaars, M., Hagenaars, J., mei 2019,
Events in your life
• Breugelmans, S., Zeelenberg, M., Hoyer, K.,

schoolkinderen, vergeleken met de etnische
perceptie van leraren en de inhoud van het
curriculum. Een andere in EASY beschikbare dataset is “Gescheiden netwerken
1987-1990: De relaties met vrienden en
verwanten na echtscheiding”. Deze dataset
bevat informatie over onder andere vriendschap na echtscheidingen. Heeft u vragen
over deze of andere datasets? Neem dan
contact op met een van de datamanagers
van DANS.

Vriendschap Credits: Klimkin via Pixabay
Ook sinds kort beschikbaar:
De volgende datasets zijn open access
beschikbaar via het online archiveringssysteem EASY van DANS:
• Heine, Dr. F.A. (Tilburg University); Strobel,
Dr. M.A. (Maastricht University) (2014): Data:
Reward and Punishment in a Team Contest.
DANS. DOI: 10.17026/dans-zmp-8vyv
• Humayun, Dr. M.I. (Hansa
Luftbild) (2020): Its4land - Publish and Share
platform.
DANS. DOI: 10.17026/dans-xka-sj4w
• Reckien, Dr. rer. nat. D (Faculty of GeoInformation Science and Earth Observation

(ITC), University of Twente) (2017): European
Local Climate Plans - EURO-LCPs.
DANS. DOI: 10.17026/dans-zj7-ejmr
• Peerdeman, Dr. K.J. (Leiden University)
(2019): Pre-consultation information about
one’s physician can affect trust and treatment
outcome expectations.
DANS. DOI: 10.17026/dans-zp9-wwm7
• Salomé, Dr SLF Le Franc (University
Hospital of Rennes) (2020): HANDS Influence of visuo-proprioceptive illusion
of movement and motor imagery of the wrist
on EEG cortical excitability in healthy
participants.
DANS. DOI: 10.17026/dans-xt5-ncj2
• Schouten, MSc. M.J.E. (Arkin) (2020):
Ehealth depression and problematic alcohol
use.
DANS. DOI: 10.17026/dans-xfm-g98b
• Sociaal en Cultureel Planbureau –
SCP (2018): Mediatijdbestedingsonderzoek
2018 - MTBO2018 (v1).
DANS. DOI: 10.17026/dans-2x2-8sah
• Subías, D. de León (IDDS Archeologie)
(2020): Spaarne 1-35, Haarlem, Gemeente
Haarlem. Opgraven landbodems, variant
archeologische begeleiding.
DANS. DOI: 10.17026/dans-xtk-n76b
• Wilderink, MSc L (Windesheim University
of Applied Sciences; Vrije Universiteit
Amsterdam) (2019): Key elements of a
successful integrated community-based
approach aimed at reducing socioeconomic
health inequalities in the Netherlands: a
qualitative study.
DANS. DOI: 10.17026/dans-zkf-46xc
Via easy.dans.knaw.nl zijn
deze bestanden beschikbaar.
Bezoek deze site of scan de
QR-code.

ODISSEI creëert met investering NWO nieuwe vormen van samenwerking

Digitale mogelijkheden veranderen
sociaalwetenschappelijk onderzoek
ODISSEI, een grote wetenschappelijke infrastructuur
van Nederland, heeft onlangs
financiering van NWO ontvangen. Lucas van der Meer
De samenleving staat voor een groot
aantal uitdagingen, zoals klimaatverandering, migratie en toenemende sociale ongelijkheid. Wetenschappelijk directeur van ODISSEI,
Pearl Dykstra: “We leven in een zeer
onvoorspelbare en complexe wereld.
Om bestaande onzekerheden en
onderlinge afhankelijkheden te doorgronden, dienen sociale wetenschappers toegang te hebben tot
gekoppelde gegevens, geavanceerde
computertechnieken en analytische
expertise. Uiteraard met inachtneming van de hoogste veiligheidsnormen ten opzichte van persoonsgegevens.”
Precies met dat doel is eind 2016
ODISSEI opgericht. ODISSEI staat
voor Open Data Infrastructure for

Social Science and Economic Innovations. Via ODISSEI hebben onderzoekers toegang tot grootschalige,
longitudinale datacollecties, evenals
innovatieve en diverse vormen van
data. Deze kunnen gekoppeld worden aan administratieve gegevens
van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het samenwerkingsverband
telt inmiddels 40 partnerorganisaties.

Uitbouw infrastructuur

Met de investering vanuit de Nederlandse Roadmap voor Grootschalige
Wetenschappelijke Infrastructuren
zal ODISSEI haar infrastructuur uitbouwen. Zo wordt de Data Facility
een cluster van systemen om de
vindbaarheid, toegankelijkheid, interoperabiliteit en herbruikbaarheid
(FAIR) van gegevens te vergroten.
Het omvat ook een veilige, krachtige
computeromgeving met koppelbare
datasets en geavanceerde analysetools op de nationale supercomputer

Het ODISSEI-team toast op de investering die het van NWO ontving.
Credits: ODISSEI
van SURF. Als tweede zal het Observatory de gegevensverzameling
optimaliseren, integreren en continuïteit daarin waarborgen. Hierdoor
is het mogelijk om trends te bestuderen. Het Laboratory werkt met

behulp van de financiering verder
aan de ontwikkeling van innovatieve
databronnen, analysetechnieken en
methodologieën. Deze mogelijkheden moeten het repertoire van
sociale wetenschappers uitbreiden,

waardoor onderzoek met 'traditionele' en ‘nieuwe’ datasets mogelijk
is. Als laatste zal de Hub het onderwijs- en opleidingsprogramma van
ODISSEI coördineren. Hiermee kunnen onderzoekers zich bekwamen
in geavanceerde analysetechnieken
en instrumenten voor computationele sociale wetenschappen. Door
gebruik te maken van de digitale
onderzoeksmogelijkheden probeert
ODISSEI de manier te veranderen
waarop sociaalwetenschappelijk
onderzoek wordt uitgevoerd. Onafhankelijke beoordelaars denken
dat dit Nederland in staat stelt om
wereldleider in de sociale wetenschappen te blijven.
Dykstra sluit af: “ODISSEI creëert
nieuwe vormen van samenwerking
tussen de sociale en computationele
wetenschappen. Die samenwerking
is cruciaal, willen we de grote sociale problemen van onze tijd in al
hun complexiteit doorgronden.”
odissei-data.nl

