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Follow up Academic
Data Center RUG en CBS
Op 11 juli jl. ging het eerste Academic Data Center van
start tussen het CBS en de Rijksuniversiteit Groningen. Het
gaat om een samenwerkingsverband met als doel gegevens
van het CBS effectiever in te zetten voor wetenschappelijk
onderzoek.
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kinderen op de lange termijn.

Contactpersoon Academic Data Center

Door de CBS-data te koppelen met andere
databronnen, zoals van de Raad voor de Kinder-

Om de samenwerking tussen de RUG en het CBS

bescherming, kan inzicht gekregen worden in de

laagdrempelig te organiseren, is er een lokaal

levensloop van kinderen die vroeger uit huis zijn

aanspreekpunt gecreëerd bij de RUG. Onderzoe-

geplaatst.

kers kunnen met hun vragen en verzoeken terecht
bij Jonas Bulthuis (j o n a s . b u l t h u i s @ r u g . n l )
van het CIT en worden dan in contact gebracht
met de specialisten van het CBS. <
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