
Invoerinstructies beschrijven foto’s Milheeze 
 

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. Daar kun je ons bij helpen!  
 

Wat is de bedoeling?  
Als je je aanmeldt om mee te helpen, krijg je foto’s te zien waarbij de beschrijvingen nog niet 
compleet zijn en de adressen nog ontbreken. We hopen dat je ons kunt helpen met het 
beschrijven van de afbeeldingen. We willen graag weten wie of wat er op een foto staat, 
waar de foto genomen is, wanneer wat er op de afbeelding staat (ongeveer) zich heeft 
afgespeeld. De foto’s worden één voor één getoond met daarnaast een aantal velden om in 
te voeren. Deze velden worden per afbeelding ingevoerd. 
 

Welke gegevens voer je in?  
In het veld Beschrijving vul je in wie of wat er op de afbeelding staat. Als je een persoon 
herkent die een openbare functie had (burgemeester, pastoor, wethouder etc.) dan is het fijn 
als je die functie erbij zet. Probeer in de beschrijving zoveel mogelijk van de kernvragen te 
beantwoorden: 
 
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? (straatnaam, huisnummer en plaats) 
 
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 
 
Als je nog opmerkingen wilt plaatsen, dan kan dat in het veld “Overige informatie”.  
 

Wat als je even wilt nadenken of navragen?  
De foto blijft 12 uur voor jou beschikbaar om te beschrijven. Als je binnen 12 uur opnieuw 
inlogt, dan kom je weer bij de foto waar je mee bezig was. Na twaalf uur verdwijnt de foto uit 
jouw werkvoorraad.  
 

Hoe weten we dat de juiste informatie wordt ingevuld?  
Wij hebben zelf te weinig gegevens om de foto’s goed te beschrijven, dus wij kunnen zelf 
niet zeker weten of jouw 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 controleren wij de invoer. De controleur kan gegevens samenvoegen of nog aan andere 
deelnemers laten zien zeker te zijn van de verstrekte gegevens. 


