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Plannen van de datasectie 

E5n van de voornaamste doelstellingen van de sektie is hat 

1evalueren' of 'recenseren' van beschikbare data-sets. Dij 

hat 5teinmatzarchief bestond al langer do wans daartoe te 

komen, en een geschikt medium ervoor te vinden. Met de 

data—sektie van MDN Worden nu twee vliagen in een klap 

geslagen, (a) er is een medium voor data-besprekingen; 

(b) er is een kader, c.q. werkgroep in het Xeven geroepen 

waarbinnen dit kan geschieden. 

In dit eerste nummer zal allereerst een kort thematisch 

overzicht gegevan worden van enkele data-sets dia via 

het 5teinmetzarchief verkrijgbaar zijn. (Voor de dienst- 

verlenirig van het archief wordt verwezen near de op aanvraag 

gratis verkrijgbare 'Catalogue and Guide'; adres : Kleine- 

Gartmanplantsoen 10, Amsterdam; tel. 020-225061). 

In een tweede artikel zal worden ingegaan op de techniek. 

der (partiele) replikatie. Replikatia is het "antwoorder, op", 

in de zin van "voortbouwen op", SSn of meer eerdere studies 

bij de opzet en analyse van een nieuwe studie. 

Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de subsidie- 

aanvraag bij de Nederlandse Qrganisatie voor Zuiver Weten- 

schappelijk Onderzoek ZWQ ten behoeve van het Nationaal 

Kiezersonderzoek 1977. De opzet van dit onderzoek zal (ten 

dele) gebaseerd zijn op een nadere analyse van eerdere 

kiezersonderzoekingen en aldus een (partidle) replikatie 

daarvan vormen. 

Tenslotte treft men in dit eerste nummer een kort verslag 

aan van een bijeenkomst in Amsterdam - bij hst Steinmetzarchief - 

van directors van Europese data-archieven, vjaar het Committee 

of European Social Science Data Archives (CES5DA) werd opgericht. 



-42- 

In het tweede nummsr van MDN zal de techniek der replikatie 

worden geillustreerd aan da hand van twee voorbnelden: 

(a) de opzet van een ondarzoek waarinee in de eerste plaats 

werd beoogd om culturele veranderingen in Nederland op 

allerlei gebicd vast te leggen maar binnen het kader waarvan 

hat mogelijk bleek een studie te repliceren (ean studie die 

zelf weer kan worden opgevat als een - partiele - replikatie 

van een aantal andere studies); 

(b) de opzet van het Nationals Kiezersonderzoek 1977 als 

replikatie van eerdere kiezersonderzoekingen. 

Verder zal in de data-sectie aandacht worden basteed aan 

(1) evaluatie van data-bestanden op bepaalde deelgebieden 

zie hieronder - en (2) evaluatie van data-bestanden voor 

onderwijs doaleinden. 

Suggesties voor andere thema's en bijdragen die enigszins 

passen binnen de data-sectie zoals die thans voor ogen staat 

zijn zeer welkom. 


