
Handleiding invoeren bij Historisch Amstelveen in beeld 
 

Doel 

Gemeente Amstelveen wil graag haar fotoarchief digitaal ontsluiten. Wij hebben zo’n 7.000 foto’s 

hierin opgeslagen. De fysieke foto’s zitten in insteekkaarten waar verschillende metadata op staat. 

In dit project vragen wij uw hulp om de metadata over te nemen zodat we de foto’s kunnen 

beschrijven. We zijn ons ervan bewust dat de kwaliteit van de foto’s die wij u hier aanbieden niet 

erg goed is. Hopelijk wel goed genoeg voor u om de gegevens over te nemen. Ondertussen zijn wij 

bezig de foto’s te scannen in goede kwaliteit. Deze zullen wij gaan koppelen aan de beschreven 

foto’s. In februari willen we 1.000 foto’s gaan tonen op onze beeldbank.  

 

Uitgangspunten 

 

 Geen foto te zien maar wel tekst? Toch vragen wij u de tekst over te nemen zodat 

wijzelf later de foto erbij kunnen zoeken. 

 Als er geen informatie beschikbaar is voor een veld zoals fotograaf, datum of 

documenttype, kunt u deze leeg laten. Deze velden zijn niet verplicht.  

 Is de fotograaf onbekend? Dan kunt u hier ‘onbekend’ invullen. 

 Als u de foto niet kunt beschrijven, klikt u op de knop Te moeilijk. Hierna wordt het beeld 

aangeboden aan een andere invoerder. 

 Via de knop Opmerkelijk kunt u ons laten weten dat er iets bijzonders op de foto staat. 

Dit kan een inhoudelijk bericht aan de controleur zijn, of een opmerking over het beeld 

zelf. Op een melding via deze knop wordt niet geantwoord.  

 Omdat de scans die wij u hier aanbieden niet in hoge kwaliteit zijn gescand, zou het 

kunnen dat bepaalde tekst niet leesbaar is, of om een andere reden niet bruikbaar is. 

Gebruik dan de knop Onbruikbaar. 

 Door de knop Tussentijds opslaan te gebruiken, worden de ingevoerde gegevens 24 uur 

bewaard en kunt u op een later tijdstip weer verder gaan. 

 Hoofdletters worden alleen gebruikt aan het begin van de beschrijving, bij namen van 

personen en straatnamen.  
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Instructies 

 Het beschrijven van de foto’s gebeurt in vier stappen en een vijfde stap om mee af te 

ronden. Per stap wordt nu gevraagd naar een specifiek onderdeel van de foto: 

o Stap 1 

Collectie 

Hier kunt u de collectie aangeven. Soms staat in de beschrijving dat het 

bijvoorbeeld van ‘Verzameling Cultuur’ komt of van een privécollectie. Indien niet 

bekend mag dit veld worden leeg gelaten.  

Afbeelding aanwezig? 

Omdat het soms voorkomt dat er geen foto of andere afbeelding te zien is, vragen 

wij dit aan u. Soms staat er namelijk op de achterkant van een kaart waardevolle 

informatie. Daarom vragen wij u ook achterkanten te beschrijven. 

Categorie 

Maak een keuze uit topografie (ook straatbeelden), gebeurtenissen, luchtfoto’s, 

maquettes, voorwerpen, cartografie, openbaar vervoer, cultuur, kunst, sport, 

recreatie, portretten. Vaak staat dit beschreven bovenaan de kaart, in ‘onderwerp’. 

Beschrijving 

Neem de beschrijving over. Het is toegestaan zinnen die niet lekker lopen te 

veranderen. Ook staat het u vrij hier extra informatie aan toe te voegen indien u 

dat weet. 

Oude collectienummers hoeven niet overgenomen te worden. 

o Stap 2 

Datum 

Vul in wat bekend is; alleen een jaar is ook mogelijk. Als er geen datum bekend is, 

laat dit veld dan leeg. Maand graag in cijfers (januari is 01). Voorbeelden:  

-  Circa (ca) 1985 wordt 1985 

-  Jaren 70 wordt 1970 

-  1980 – 1984 wordt 1982 

Straatnaam 

Indien een straatnaam bekend is, neem deze dan hier over, eventueel ook met 

huisnummer.  Deze kan bijvoorbeeld staan in de omschrijving of op de foto. 

o Stap 3 

Documenttype 

Keuze uit: Foto, gravure, prentbriefkaart, tekening of prent 

o Stap 4 

Geportretteerde 

Sommige foto’s zijn portretfoto’s. In dit geval vragen wij u in dit veld over te 

nemen wie er geportretteerd is. Indien er meerdere mensen op staan mogen de 

namen worden gescheiden middels een ; 

Vervaardiger 

Indien bekend, neem de vervaardiger of fotograaf over in dit veld. Als deze niet 

bekend is kunt u hier Onbekend invullen. 

o Stap 5  

Afronden 

Hier ziet u de invoer van de vier stappen ter controle. Als u nog dingen wilt 

aanpassen, klikt u op het cijfer van de betreffende stap. Klik op afronden om alles 

op te slaan en de volgende foto te beschrijven. 

 

 

 

 


