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Invoerinstructies 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. Het is de bedoeling om  de videofragmenten te koppelen aan de titels 
en beschrijvingen die uit de database komen. Vervolgens is het de bedoeling om per 
fragment een start- en eindtijd aan te geven. 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. 
 

Uitleg over het invoerscherm 
1. Uw invoer scherm is in twee delen opgesplitst. Links ziet u de titels inclusief de 

beschrijvingen van de fragmenten staan en rechts ziet u het filmpje. Een filmpje 
bestaat uit meerdere videofragmenten waarbij het mogelijk is dat deze niet 
gerelateerd zijn aan elkaar. Er zijn gemiddeld rond de 10 titels oftewel fragmenten 
aanwezig. 

2. Onder elke titel en beschrijving is er de mogelijkheid om een start- en een eindtijd 
toe te voegen. Zie screenshot 1. 
 

Screenshot 1. Het invoerscherm. 
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Stappen om aan de slag te gaan 
 
1. Wanneer u op ‘invoeren’ klikt, komt u in het invoerscherm en start de eerste video 

automatisch. 
 

2. Klik op een fragment aan de linkerkant die bijpassend is, zodat deze uitklapt. 
 

3. Zoek de start- en eindtijd van het fragment in de video. U kunt de film pauzeren of opnieuw 
starten door op de Start/Pauze knop te drukken of in de film te klikken. 

4. Wanneer u de tijden preciezer wilt opzoeken, kunt u met de knoppen onder de film 1 seconde 
(>) of 10 (>>) seconden vooruit of 1 seconde (<) of 10 (<<) seconden achteruit spoelen. 

 
5. Wanneer u de juiste tijd heeft gevonden kunt u deze aan het fragment koppelen door op de 

volgende buttons te klikken: 

 
 

6. Nadat u een start- of eindtijd heeft toegevoegd, verschijnt deze onder de fragmenttekst aan 
de linkerkant. Wanneer u uw invoer wilt controleren, kunt u op de button > klikken naast de 
ingevoerde tijd. De video start dan op de door u ingevoerde tijd.  

 
7. U kunt nu nog aanvullende informatie invoeren in het tekstveld bij het fragment door de 

button te gebruiken naast de titel. Zie screenshot. 

 
 

8. Wanneer u voor een fragment de juiste tijden heeft ingevoerd en eventueel de beschrijvingen 
heeft aangevuld, klikt u op ‘klaar’. Er verschijnt dan een groen vinkje naast de titel en de 
volgende beschrijving en fragment wordt geopend. 

 
9. Loop zo alle fragmenten door en probeer deze te koppelen aan de hand van de getoonde 

video. 
 

10. Wanneer u een fragment niet kan koppelen doordat het fragment niet tussen de beschreven 
fragmenten staat, kunt u dit melden met de ‘Opmerkelijk’ knop en laat u de tijden op 
00:00:00:00 staan. 
 

11. Wanneer de video afgelopen is en u heeft aan alle getoonde fragmenten begin- en eindtijden 
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gekoppeld, drukt u op de knop ‘Opslaan’. U heeft de video nu afgerond. De volgende video 
start automatisch. 
 

Let op! 
 

• De beschrijvingen aan de linkerkant staan niet noodzakelijk in dezelfde volgorde waarin de 
fragmenten getoond worden in de video. 
 

• Het is mogelijk dat er meer of zelfs minder beschrijvingen aanwezig zijn op de video. 
Probeert u zoveel mogelijk fragmenten te koppelen. 

 
• Heeft u informatie die niet vermeldt staat in de beschrijving? Bijvoorbeeld namen van personen die u  

kent, locatie, datum etc. dan kunt u dat invullen door het tekstveld te openen. U kunt daarvoor de 
knop gebruiken die naast de titel staat. Zie screenshot 2. 

 

 
Screenshot 2. Knop bewerken om meer informatie toe te voegen.  
 

Buttons om meldingen te maken 
 

• ‘Opmerkelijk’: Gebruik deze button als u iets opmerkelijks tegenkomt. Wanneer u op button 
drukt opent er een pop-up waarin u ons kunt mededelen wat u heeft gevonden. 

 
• ‘Onbruikbaar’: Gebruik deze button als u problemen ondervindt in de video. Bijvoorbeeld  

vastlopende video’s, geen geluid etc.  
 
• ‘Tijdelijk Bewaren’: Gebruik deze button als u de gekoppelde gegevens wilt bewaren en  

binnen 24 uur verder wilt gaan met uw werk. Na 24 uur wordt de scan weer vrijgegeven voor 
andere invoerders. 


