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Uitgangspunt: De informatie wordt exact zo overgenomen zoals deze op de scan staat en de 
controleur bepaalt welke invoer de juiste is. Als de controleur niet zeker is, wordt de scan als 
probleem aangemerkt. De expert (collectiebeheerder) heeft het laatste woord.  

Algemene instructie 
 
• Lees de (nieuwe) invoer-instructie goed door.  
• Bij het controleren krijgt u een scan en de invoer van twee personen te zien. Wanneer er verschillen 
zijn tussen de invoer van de verschillende deelnemers, lichten deze velden blauw op. Bij aanklikken 
van de blauwgekleurde info van één van de invoerders komt de data in het invoerveld te staan. Kies 
hierbij de informatie die correct en in de juiste velden is overgenomen.  
• Controleer de volledigheid en accuratesse van de invoer. Het is belangrijk dat de gegevens in de 
juiste velden worden ingevoerd.  
• Wanneer er door beide invoerders een fout is gemaakt, kunt u als controleur in uw controle-versie 
aanpassingen maken. 
• Wanneer beide invoerders de scan slecht hebben overgenomen, kan gekozen worden voor ‘Scan 
heropenen voor invoer’. De oude invoer wordt dan weggegooid en de scan wordt opnieuw uitgedeeld 
aan twee nieuwe invoerders. 
• Als u er niet uitkomt kunt u de hulp van een expert inroepen. Klik op de knop ‘Probleem’ 
en leg uit wat er aan de hand is. 
• Hou het forum in de gaten voor de laatste nieuwtjes en tips. 

Specifiek  voor Glashelder! 
 
• Alléén informatie die op de scan staat wordt overgeschreven.  
• Lastig te lezen handschriften zorgen voor variatie in spelwijze van hetzelfde woord. Bij moeilijk 
leesbare gevallen mag het internet geraadpleegd worden, om de doorslag te geven bij het 
onderscheid maken tussen ‘o’, ‘a’ etc. Hou dit wel beperkt! Zodra er meer dan een enkele letter 
geïnterpreteerd moet worden, kan gewoon ‘@’ gebruikt worden per onleesbare letter.  
• Als een woord totaal onleesbaar is, mag het veld leeg gelaten worden of, bij verplichte velden, #### 
ingevuld worden.  
• Een afbrekingsstreepje dat twee delen van één woord die op verschillende regels staan aan elkaar 
verbindt hoeft niet te worden overgenomen.  
 
Wetenschappelijke naam 
 
• Het is vooral belangrijk dat de wetenschappelijke naam precies zo wordt overgenomen als 
geschreven is. Hier is één uitzondering op: een afbrekingsteken (streepje) dat de twee delen van één 
woord dat op verschillende regels geschreven is aan elkaar verbindt, kan worden weggelaten: het 
woord wordt als één geheel overgenomen.  
• Controleer bij twee wetenschappelijke namen op eol.org, ubio.org of nederlandsesoorten.nl of 
gastheer en mijt niet omgewisseld zijn.  
• Controleer bij mijten waar één wetenschappelijke naam staat of het de naam van de gastheer of de 
mijt zelf is, op dezelfde websites. De naam op het rechter etiket bij andere verzamelinformatie is 
meestal die van de gastheer. 



• De soortsnaam (het tweede woord van de wetenschappelijke naam) moet altijd met een kleine letter 
worden geschreven. De genusnaam (het eerste woord) is met een hoofdletter.  
• Als er een subgenus in de wetenschappelijke naam staat, wordt deze in het geheel overgenomen in 
het veld wetenschappelijke naam. Bijvoorbeeld: Radfordia (Radfordia) eburneensis. De (Radfordia) is 
het subgenus.  
• Afkortingen zoals ‘TrN’ worden niet overgenomen en horen zeker niet bij de wetenschappelijke 
naam.  
 
Auteur + jaar 
 
• Een auteur van een soort kan tussen haakjes staan. Deze haakjes worden vaak vergeten, maar 
horen bij de naam en moeten overgenomen worden. 
• Wat vaak fout gaat is dat de determinator wordt ingevuld in dit veld. Alles waar ‘det.’ voor staat wordt 
niet overgenomen. Op de al genoemde websites kan worden nagezocht wat de auteur zou moeten 
zijn, dit kan helpen bij het onderscheid maken tussen auteur en determinator.  
 
Geslacht 
 
Dit veld wordt over het algemeen goed ingevuld.  
 
Type 
 
Dit veld wordt over het algemeen goed ingevuld. Type A/B/C/II zijn niet de types die hier bedoeld 
worden, deze opmerkingen worden bij de wetenschappelijke naam toegevoegd.  
 
Gastheer 
 
Controleer bij twee wetenschappelijke namen op eol.org, ubio.org of nederlandsesoorten.nl of 
gastheer en mijt niet omgewisseld zijn.  
 
Land 
 
Dit veld mag alleen ingevuld worden als er expliciet een naam genoemd staat op het etiket.  
 
Vindplaats 
 
Dit veld wordt over het algemeen goed ingevuld, maar licht tijdens de controle vaak blauw op omdat 
er net een klein verschil zit in bijvoorbeeld hoofdlettergebruik. Let op dat eerst geografische naam 
wordt ingevuld en daarachter een puntkomma met eventuele verdere omgevingsinformatie.  
 
Verzameldatum 
 
De verzameldatum wordt als verschillend gemarkeerd als er bijv. 27.x.1980 en 27.X.1980 staat. Het 
maakt hierbij niet uit welke gekozen wordt. Beide vormen van deze datum kunnen automatisch 
omgezet worden naar een standaard datumnotatie.  
 
 
 



Verzamelaar 
 
Dit veld wordt redelijk goed ingevuld. Expedities gaan wel nogal eens fout: een expeditie is een 
verzamelaar.  Eerst worden eventuele verzamelaar-personen ingevuld, dan een puntkomma, en 
daarachter de expeditie.  
 
Aantal 
 
Dit veld mag alleen worden ingevoerd als het aantal genoemd staat op het etiket. Dit omdat de 
diertjes vaak zo klein zijn dat ze niet van een vuiltje te onderscheiden zijn.  
 
Oude code 
 
• Let bij dit veld vooral op dat álle aanwezige oude codes volledig zijn overgenomen. 
• De oude codes worden gescheiden met een puntkomma. Er hoeft geen spatie na de puntkomma.  
 

 
Een voorbeeld van het controlescherm. De invoerders hebben vrijwel alle invoer verschillend 
ingevoerd, in het linkerscherm is te zien hoe de controleur hier een kloppend geheel van maakt. De 
meeste invoer vergt overigens minder correctie.  
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