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Controle-instructies Kijk Je Rijk(er) 
Een crowdsourceproject van Archief Eemland met de videocollectie van Omroep Amersfoort. 
 
Inleiding  
Voor het tweede videoproject Kijk Je Rijk(er) zijn er ruim 3300 videofragmenten digitaal 
beschikbaar gesteld. In het project zijn twee rollen actief. De invoerder  en de controleur. De 
invoerder koppelt videofragmenten te aan de titels en beschrijvingen die uit de database 
komen. Vervolgens koppelen zij per fragment een start- en eindtijd. De controleur bepaalt 
welke invoer de juiste is en corrigeert waar nodig. In deze instructie staat uitgelegd hoe u dit 
het beste kan doen. Mocht u nog vragen hebben dan staan we u graag te woord via het 
forum. 
 
Lees ook de invoerinstructie voor informatie over de invoeropdracht en de werking van de 
videotool.  
 

Stappen om te controleren  
 

1. U opent en sluit de fragmenten door op de titels te klikken.  
 

2. De start- en eindtijden van de invoerders worden onder elkaar getoond. Selecteer de 
tijden van de invoerder die overeenkomen met de video. Om te controleren of de 
ingevoerde tijd klopt, klikt u op het > icoontje naast de ingevoerde tijd om het 
fragment te bekijken.  
 

3. Wanneer de invoer van de twee invoerders afwijkt, is er een rood uitroepteken 
zichtbaar naast de titel van het fragment. Kies de tijd die klopt bij het fragment. 
Kunt u zich in beide tijden niet vinden, kunt u dit corrigeren waar nodig. Zie 
onderstaand screenshot. 

 
 

4. De controleur heeft de mogelijkheid om punten toe te kennen aan de invoerder. 
Wanneer een invoerder erg veel fouten heeft gemaakt kunt het vinkje bij het veld 
‘Ken punten toe aan invoeren’ weghalen.  
 

5. Nadat u een fragment heeft nagekeken, klikt u op ‘klaar’. Zo loopt u alle fragmenten 
langs. Wanneer u alle fragmenten heeft nagelopen en eventueel gecorrigeerd, klikt 
u op opslaan om naar de volgende video te gaan.  

 
 

Buttons voor de controleur  
 

 ‘Scan heropenen’: Via deze button wordt de video opengesteld aan nieuwe 
invoerders. U kunt dit bijvoorbeeld d doen, wanneer de tijden van beide invoerders n 
niet overeen komen met de video.  
 



 
 

 ‘Opmerkelijk’: Komt u iets opmerkelijks tegen, klik dan op deze button en deel ons 
mee wat u opmerkelijk vindt. 
 

 ‘Probleem’: Loopt u tegen een probleem aan, kunt u met deze button n de hulp van 
een expert van Archief Eemland inschakelen. U kunt dit bijvoorbeeld doe en als u 
onzeker bent over een bepaald fragment.  


