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Controle-instructie bij Amsterdamse monumenten 
Algemeen: 

De controle bij dit project start bij stap 7 van het invoertraject. U krijgt daar alle ingevoerde data te zien 

en kunt deze gaan verifiëren. Via de knoppen met nummers bovenin het scherm kunt u navigeren 

naar een specifieke stap om gegevens te verbeteren. Wanneer u dat doet, krijgt u ook de mogelijkheid 

in beeld om het bijbehorende contactvel te openen. Door op afronden te klikken wordt de invoer 

opgeslagen. U krijgt dan direct een nieuwe foto ter controle.    

 

- Klik alleen op de knop scan heropenen als een invoerder er echt met de pet naar heeft 

gegooid. Alle invoer wordt dan weggegooid en de scan wordt opnieuw uitgedeeld. 

- Klik op de knop opmerkelijk als u iets bijzonders ziet op de foto. Dit kan een inhoudelijk 

bericht aan de projectbeheerder zijn, of een opmerking over het beeld zelf. Op een melding 

via opmerkelijk wordt niet geantwoord. 

- Klik op de knop onbruikbaar als er geen foto in beeld komt of als de foto een niet te plaatsen 

element (zoals een balk, scheur in een muur of kelder) betreft. Let op: gebruik onbruikbaar 

alleen als de foto niet te lokaliseren is en niet interessant is voor een breed publiek.  

- Als een scan vijf keer als ‘te moeilijk’ is aangemerkt, krijgt de controleur deze zonder invoer in 

beeld. Herkent de controleur de foto wel, dan voert deze de scan gewoon in. Herkent de 

controleur de foto niet, dan kan deze als probleem worden aangemerkt en, voorzien van een 

eenvoudige beschrijving (bijvoorbeeld: interieur van een onbekend grachtenpand), worden 

afgerond. De scan komt dan bij de expert van M&A terecht. 

- Klik op de knop probleem als u de foto niet kunt lokaliseren. U kunt een toelichting geven 

waarom deze foto problematisch is. De foto wordt dan aan een expert van M&A voorgelegd, 

die de invoer nog kan wijzigen.  

- Met de knop rapporteer deelnemer stuurt u een berichtje naar de projectbeheerder om 

melding te maken van een invoerder die structureel eenzelfde fout maakt of iets niet goed 

heeft begrepen. De projectbeheerder kan vervolgens contact opnemen met de deelnemer en 

deze passende instructies geven. 
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Bij stap 1 – Wat ziet u? 

Controleer of de gekozen term van toepassing is op de foto. 

 

Bij stap 2: 

Verifieer het juiste adres of de juiste adressen met behulp van bijvoorbeeld Google Streetview 

www.opdekaart.amsterdam.nl of de Beeldbank Amsterdam. 
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Let op! De afbeelding zelf kan verraderlijk zijn, bijvoorbeeld door verouderde huisnummering of 

hoekpanden die bij een andere straat horen. Controleer dus altijd met bronnen of het ingevoerde 

adres juist is. 
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Bij stap 3: 

Controleer of de gekozen naam klopt bij de foto, bijvoorbeeld met een zoekopdracht op de Beeldbank 

Amsterdam. 

 

Bij stap 4: 

Controleer met behulp van de lijst onder de foto of de gekozen fotograaf klopt bij de foto. Is er geen 

fotograaf vermeld in de lijst, dan mag deze stap leeg blijven.  

 

Bij stap 5: 

Controleer met behulp van de lijst onder de foto of het ingevoerde jaartal klopt bij de foto. Is er geen 

jaartal vermeld in de lijst, dan mag deze stap leeg blijven.  

 

 

 

Bij stap 6: 

Controleer de beschrijving. In de beschrijving wordt opgenomen: adres, huisnummer(s), toevoegingen 

van huisnummer(s), gebouwnaam en eventuele typering.  

Bij deze stap zijn, in tegenstelling tot eerdere stappen, geen restricties voor het gebruik van 

huisnummertoevoegingen en dergelijke. De enige restrictie is het maximum van 60 woorden.  

 

Enkele voorbeelden: 

Korte Marnixstraat 8 (ged.) - 18 (v.r.n.l.) 

Keizersgracht 324, interieur Felix Meritis, receptie 

Herengracht 126, interieur met schouw 

Noorderkerkstraat 1-7, de hoek met Lindengracht 61-63 

 


