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Instructie en voorbeelden bij Amsterdamse monumenten 
 

DOEL: De gebouwen op de foto’s identificeren door er het juiste adres aan toe te voegen 

 ten behoeve van de vindbaarheid van de foto’s op de Beeldbank Amsterdam. 

 

ALGEMENE INSTRUCTIES: 

- Het beschrijven van de foto’s gebeurt in zes stappen en een zevende stap om mee af te 

ronden. Per stap wordt gevraagd naar een specifiek aspect van de foto te kijken. 

- Bij de eerste stappen wordt steeds gevraagd een keuze te maken uit een lijst. Bij de zesde 

stap wordt gevraagd de foto te beschrijven in een zin. 

- Hoofdletters worden alleen gebruikt bij eigennamen en aan het begin van de beschrijving. 

- U kunt op ieder moment terug naar een van de vorige stappen om aanpassingen aan uw 

invoer te doen. Pas bij de laatste stap wordt alle invoer bij de foto opgeslagen. 

- Door de knop tussentijds opslaan te gebruiken, bewaart u uw gegevens.  

- Elke foto wordt eenmaal beschreven en eenmaal gecontroleerd. Een controleur mag 

beschrijvingen wijzigen of aanvullen.  

- Klik op de knop te moeilijk als u geen adres kunt invoeren bij de foto, dus als u niet precies 

weet waar het gebouw op de foto zich bevindt. De foto gaat dan naar een andere invoerder. 

Als een scan vijf keer als ‘te moeilijk’ is aangemerkt, wordt deze aan een controleur gegeven. 

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

bericht aan de controleur 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. Voor 

andere gevallen (zoals een interieur waar u het adres niet van weet) kiest u te moeilijk. 
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INSTRUCTIE PER STAP: 

 

1. Wat ziet u? 

Kies uit de lijst de term die van toepassing is op de foto die u in beeld krijgt door op de term te 

klikken. Met de knop ‘voeg nog een toe’ kunt u meer dan een term kiezen. 

2. Welk adres is dit? 

Kies uit de lijst de juiste straatnaam en selecteer deze door op de straatnaam te klikken.  

Het huisnummer of de huisnummerreeks vult u zelf in. Huisnummers bestaan alleen uit cijfers, 

dus toevoegingen worden niet ingevuld.  

Ook huizen die gedeeltelijk op de foto staan, worden ingevoerd. 

Huisnummerreeksen worden altijd oplopend ingevoerd, ook als de nummering op de foto van 

rechts naar links loopt. In dat laatste geval vinkt u het vakje bij v.r.n.l. aan. 

De beschrijvingen onder de foto zijn afkomstig uit de database van M&A en kunnen worden 

gebruikt als hulpmiddel bij het lokaliseren van de foto.  

Klik op het contactblad rechtsonder om een uitvergroting te krijgen van het blad, waar deze 

foto uit afkomstig is. Het betreffende beeld is blauw gemarkeerd. 

U kunt meer dan één adres invoeren (bijvoorbeeld bij een straathoek). 

3. Weet u de naam van het object? 

Als het gebouw of park een (bij)naam heeft, kunt u deze hier invoeren. Kies daarvoor de juiste 

naam uit de lijst. 

Staat de naam niet in de lijst, voer deze dan zelf in nadat u heeft geklikt op ‘gebouw staat niet 

in de lijst’. 

4. Wie is de fotograaf? 

Selecteer uit de lijst de juiste fotograaf met behulp van de gegevens onder de foto. 

5. In welk jaar is de foto gemaakt? 

Vul het juiste jaartal in met behulp van de gegevens onder de foto. 

6. Welke beschrijving zou u de foto geven? 

De beschrijving wordt getoond bij de foto in de Beeldbank en moet zo goed mogelijk 

aangeven waar de foto over gaat.  

Bij deze stap ontstaat verdubbeling met invoer uit eerdere stappen.  

Een beschrijving bestaat uit maximaal 60 woorden.  

7. Afronden 

Hier ziet u uw invoer van de 6 stappen ter controle.  

Klik op de cijfers van een van de stappen als u termen wilt toevoegen of verwijderen. 

Klik op ‘afronden’ om alles op te slaan. U krijgt dan een nieuwe foto om te beschrijven. 
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VOORBEELD PER STAP: 
 

 
1. Wat ziet u? 

 
Kies een toepasselijk trefwoord uit de lijst door erop te klikken. U kunt meerdere trefwoorden kiezen bij 
een foto, maar als u geen passend trefwoord vindt, kunt u deze stap ook leeg laten. 
 

 
 
 
 

2. Welk adres is dit? 
 
Gebruik de gegevens onder de foto als hulpmiddel om het juiste adres te achterhalen.  
In de eerste kolom staan gegevens over het oorspronkelijke bald-, strook- en/of negatiefnummer. 
Deze lijsten komen uit de database van M&A, maar zijn niet toegespitst op individuele foto’s. De 
nummers en adressen zijn daardoor vaak betrouwbare hulpmiddelen, maar lang niet altijd. 
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Met behulp van Google Maps of Streetview kunt u een eventuele aanname controleren op juistheid.  
 

 
 
 
 
Met een klik op het contactvel rechtsonder ziet u het hele blad waar de foto uit afkomstig is. Dit geeft 
context en kan helpen om een adres te achterhalen of verifiëren. De foto is daarop blauw gemarkeerd. 
 

 
 



 5

Kies het adres uit de lijst door op de juiste naam de klikken. 
 

 
 
Voer de huisnummerreeks in. Ook huizen die maar gedeeltelijk op de foto staan, worden in de reeks 
meegenomen. Let op: hiervoor gebruikt u alleen cijfers. Eventuele lettertoevoegingen of de aanduiding 
dat een pand gedeeltelijk (ged.) op de foto staat, kunt u kwijt bij de beschrijving.  Vink v.r.n.l. aan als 
de huisnummers van rechts naar links lopen. 
 

 
 
Huisnummers (met name handig bij hoekpanden) kunt u controleren op www.opdekaart.amsterdam.nl  
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3. Weet u de naam van het object? 
 
Heeft het monument een eigennaam, selecteer deze dan uit de lijst of voer hem zelf in. 
In dit voorbeeld is er geen naam van een monument om in te voeren. 
 

 
 
 

4. Wie is de fotograaf?  
 
De fotograaf kunt u afleiden uit de gegevens onder de foto. 
Is er geen fotograafnaam bekend, dan kunt u deze stap leeg laten.  
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5. In welk jaar is de foto gemaakt? 

 
Het jaartal kunt u afleiden uit de gegevens onder de foto. 
Is er geen jaartal bekend, dan kunt u deze stap leeg laten.  

 

 
 

 
6. Welke beschrijving zou u de foto geven? 

 
Geef een beschrijving van maximaal 60 woorden, die volgens u het best de lading van de foto 
dekt. Gebruik hiervoor als leidraad: adres, huisnummers met toevoegingen, naam gebouw, 
eventueel specificatie (bijvoorbeeld: gevel, detail, interieur, ingang) 
Herhaal hierbij ook de huisnummers uit stap 2 indien nodig aangevuld met (ged.) of v.r.n.l. 

 

 
 
 

7. Afronden (= controlestap) 
 
Tot slot krijgt u uw invoer van alle stappen te zien. Door op een van de cijfers bovenin te 
klikken, gaat u terug naar de betreffende stap en kunt u beschrijvingen verwijderen of 
toevoegen. Klikt u op ‘afronden’, dan worden deze beschrijvingen opgeslagen en voorgelegd 
aan een controleur. 
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OVERZICHT PROJECT         Hier ziet u de data die 
         u al heeft ingevoerd  
 
Hiermee navigeert u naar een andere stap 

 
 
 Deze gegevens kunt u gebruiken als     Hiermee vergroot u 
 hulpmiddel om het juiste adres te vinden    het contactvel 
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ENKELE VOORBEELDEN VAN FOTO’S DIE ALS ONBRUIKBAAR MOGEN WORDEN AANGEMERKT 
 
 

   
 
Details van een (niet te lokaliseren) muur / steunbalk / deurpost 
 
Aan deze foto’s is geen adres te koppelen en ze zijn niet bijzonder of esthetisch waardoor we ze ook zonder adres in de Beeldbank zouden opnemen. 
Daarom kunt u in dergelijke gevallen ‘onrbuikbaar’ kiezen.      
 


