Controle instructies
Inleiding
Voor het beschrijven van foto’s en andere afbeeldingen leggen wij zo veel mogelijk gegevens
vast. Een deel van deze gegevens is voor de foto’s in dit project al ingevuld, maar er
ontbreekt nog informatie.
Via crowdsourcing is hier hulp bij gevraagd.

Wat is de bedoeling?
Als vrijwilligers zich aanmelden om mee te helpen, krijgen zij de geselecteerde foto’s te zien
waarbij de namen nog niet bekend zijn. We hopen dat zij de situaties op deze foto’s
herkennen en de gegevens invullen. Elke foto wordt aan verschillende deelnemers
aangeboden. Als twee keer de gegevens identiek worden ingevuld, gaan wij ervan uit dat de
gegevens correct zijn en komt de afbeelding niet terug in de werkvoorraad van de controleur.
Als er verschillen zijn, krijg je de foto’s ter controle aangeboden.

Welke gegevens voert men in?
In het veld “Beschrijving”:
 wie of wat zie je?
 waarom was dat of is de foto gemaakt?
 hoe kwam dat?
 waar is de afbeelding gemaakt?
In het veld “Datering (…)”:
 wanneer speelde zich dit af?
Het gaat om de datering van de inhoud. Dat kan bij sommige foto’s niet precies vastgesteld
zijn, maar soms is het wel te zeggen wat de vroegst mogelijke datering en de laatst
mogelijke datering is. Daarom staan er twee datumvelden “vroegst” en “laatst”. Als je wel
precies de datum weet, vul dan in beide datumvelden die datum in. Een datum wordt
ingevoerd als dd/mm/jjjj
Daarnaast kunnen er opmerkingen geplaatst worden in het veld
“Overige informatie”.
.

Controle van de informatie
Wij kunnen zelf niet zeker weten of de ingevulde gegevens kloppen. Daarom worden alle
foto’s aan verschillende deelnemers aan dit project getoond. Als twee keer precies dezelfde
gegevens ingevuld worden, dan gaan wij ervan uit dat de gegevens kloppen. Als er variaties
ingevoerd worden, dan is het aan jou als controleur om de invoer van de deelnemers te
vergelijken. Het kan zijn dat er alleen variaties in de beschrijving zijn. Dan voeg je de
gegevens samen. Voor de juiste spelling van namen kun je nog nader onderzoek doen.
De adresgegevens, kun je verplaatsen naar de gestandaardiseerde veldstructuur
plaatsnaam, straatnaam en huisnummer.
De “overige informatie”komt in het veld “opmerkingen inhoudsdatering” uit. Deze informatie
kun je van hieruit naar andere velden verplaatsen in de beheeromgeving.
Als de invoer totaal verschillend is, dan laat je de foto nog aan andere deelnemers zien,
of neem deze als werkvoorraad mee naar een Heemmiddag of -avond.

