
Instructie controleren VeleHanden 
 
 
Wanneer je in VeleHanden op 'controleren' klikt, verschijnt er een afbeelding met aan de linkerzijde 
de gegevens zoals ingevoerd door de vrijwilligers. Bij elke foto zijn de gegevens door twee 
personen ingevoerd en je kunt hier via x direct de meest 'foutieve' gegevens verwijderen. Wanneer 
je dit overslaat worden de gegevens samengevoegd en dit kan onduidelijkheid opleveren bij de 
vervolgstappen. 
 
Door linksboven op de cijfers te klikken kom je op verschillende tabbladen waar de gegevens 
aangepast kunnen worden. Bij 'afbeelding aanwezig' en 'categorie' lijkt het alsof er niets is 
ingevuld, dit is echter niet het geval en je hoeft hier niet opnieuw iets in te vullen. 
 
Als je alles gecontroleerd en aangevuld hebt ga je weer terug naar tabblad nr. 5; hier staan de 
uiteindelijke gegevens zoals het op de Beeldbank zal staan. Als je tevreden bent klik je helemaal 
onderaan op 'afronden' en de volgende afbeelding verschijnt. 
 

 
 
Er zijn een aantal afspraken over de manier van schrijven: 
 

 Begin alle velden met een hoofdletter 

 Alleen de beschrijving wordt afgesloten met een . 

 Collectie: Fotoarchief gemeente Amstelveen mag weg, dit is geen collectie 

 Collectie: het is Verzameling Cultuur dus niet collectie en met hoofdletters 

 Periode: is niet zichtbaar op de website, vul dit daarom bij de datum in 

 Straatnaam: Amsteldijk Noord of Zuid zonder – en met hoofdletters 

 Straatnaam: Dorpsstraat en Stationsstraat met dubbel s 

 Documenttype: Array bestaat niet, verander dit in het juiste documenttype 

 Vervaardiger: altijd een hoofdletter gebruiken zoals E. van Zon of Rembrandt van Rijn 

 Vervaardiger: Onbekend is met hoofdletter en zonder . of “ ' 

 Vervaardiger: het is Luyten en Prins, dus geen Luiten of Prins politie 



 Geportretteerde: kort het af met Dhr. en Mw. 

 Geportretteerde: Burgemeester dhr. D. Rijnders of Burgemeester dhr. O. van Diepen 

 Verwijder overbodige aanhalingstekens 

 Hou het kort, bondig en begrijpelijk 

 Kijk op de Beeldbank voor andere juiste schrijfwijzen 
 
 
 
 
 


