
CONTROLE-INSTRUCTIE

Uitgangspunt: gegevens zoals ze op de scan staan en de controleur beslist!
De controleur bepaalt welke invoer de juiste is: die van één van beide invoerders of iets 
anders, waarvan de controleur zelf denkt dat het goed is. De gecontroleerde versie zal 
uiteindelijk de doorzoekbare index op www.militieregisters.nl vormen.

Controle in een paar stappen:
1. In blauw ziet de controleur welke verschillen er tussen de invoerders bestaan. Klikt u 

op de blauw gemarkeerde gegevens van een invoerder, dan komen die gegevens in de 
gecontroleerde versie. Zo kunt u per woord beslissen wat correct is. Wanneer één 
invoerder alles juist heeft ingevoerd, kiest de controleur voor de knop ‘Data 
overnemen’ bij de betreffende invoerder. Alles wat diegene heeft ingevoerd wordt dan 
overgenomen in de velden daaronder: De gecontroleerde versie. 

2. Om de scan in de viewer naar een volgende naam door te laten schuiven klikt u op de 
ingevoerde gegevens van een van beide invoerders (per regel). 

3. Wanneer alle velden zijn gecontroleerd en correct zijn ingevuld, dan klikt de 
controleur op ‘Opslaan’ en verschijnt er automatisch een nieuwe scan ter controle. 

4. In principe worden aan beide invoerders punten toegekend, tenzij iemand er duidelijk 
met de pet naar heeft gegooid. Standaard staan de vakjes ‘Ken punten toe’ bij beide 
invoerders aangevinkt.

5. Wanneer beide invoerders de scan slecht hebben geïndexeerd, kan gekozen worden 
voor de knop ‘Scan heropenstellen voor invoer’. Dit betekent dat de oude invoer 
wordt weggegooid en dat de scan aan twee nieuwe invoerders wordt uitgedeeld.

6. Alleen bij uiterste twijfel wordt de invoer aan een expert voorgelegd. Klik op de knop 
‘Probleem’ en leg uit wat er speelt. 



7. Het komt voor dat de volgorde van de ingevoerde namen bij een van beide invoerders 
niet overeenkomt met de volgorde van de namen op de scan. Neem in dat geval s.v.p. 
de gegevens over die wel in de juiste volgorde staan (mits goed) of zet ze in de 
volgorde zoals ze op de scan staan.

Instructies:
• Volg zo letterlijk mogelijk de inhoud van de scans, behalve wanneer in de 

invoerinstructie duidelijk anders is vermeld. 
• De @’s moeten worden ingevuld. Alleen wanneer gegevens op de scan ontbreken 

mogen apenstaartjes blijven staan. Dat komt bijvoorbeeld bij geboortedata in het begin 
van de 19de eeuw regelmatig voor. 

• Als één invoerder in de velden voor tussenvoegsel #### heeft ingevoerd en de andere 
invoerder heeft niets in die velden voor tussenvoegsel staan, hoeft u niets te 
veranderen. Dat gebeurt geautomatiseerd. 

• De ij en y zijn in het verleden door elkaar gebruikt. Volg in principe de scan, maar het 
is niet erg als er een foutje blijft zitten. Het zoeksysteem van Militieregisters.nl zal 
straks in de opbrengstlijst zowel namen met ij als y geven, ongeacht of in het zoekveld 
een woord met ij of y is geschreven.

• Ook met diakritische tekens wordt geen rekening gehouden in het zoeksysteem van 
Militieregisters.nl, dus ze hoeven niet voor te komen in de gecontroleerde versie.

• Gebruik hoofdletters in principe zoals op de scan. Echter, de spelling van voornamen 
en achternamen wordt in de database van Militieregisters.nl straks gestandaardiseerd 
geschreven met een hoofdletter aan het begin.

• Let extra op de invoer van plaatsnamen:
o Afkortingen van plaatsen worden letterlijk overgenomen en niet voluit 

ingevoerd. Leestekens worden daarbij overgeslagen. Voorbeelden zijn: Amst, 
Helder, s Hage. Deze afkortingen worden later op militieregisters.nl 
gestandaardiseerd.

o Als er een aanduiding van een provincie direct achter een geboorteplaats wordt 
vermeld, wordt deze ook overgenomen in hetzelfde veld, achter de 
geboorteplaats (bijvoorbeeld: Rijswijk NBr, Laren NH). 

o Woorden als idem, id, of alsvoren worden niet overgenomen. In zo’n geval 
wordt in de regel daarboven (of daar weer boven) gezocht naar de eerste 
uitgeschreven plaatsnaam. Deze wordt als geboorteplaats overgenomen.

• Punten worden naar inzicht van de controleur toegekend. Een paar foutjes mogen, 
maar wanneer een invoerder écht onzorgvuldig is geweest, kan de controleur beslissen 
dat van een beloning moet worden afgezien. De controleur krijgt voor elke 
gecontroleerde scan ook een punt. 


