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Uitgangspunt: 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. 
• Om de controle goed uit te kunnen voeren dient u bekend te zijn met de invoerinstructie, 

lees die dus vooraf goed door. 
 
 
Aandachtspunten bij controle  : 
• Volledigheid: 

o Omdat de namen dicht op elkaar geschreven zijn kan er gemakkelijk een naam worden 
overgeslagen. Controleer de volledigheid van de invoer. 

o Controleer altijd de onderkant van de scan om te zien of alle namen zijn ingevoerd. 
 
• Verplichte velden: 

o We werken met (vier) verschillende invulformulieren. Welk formuliere een invoerder 
krijgt te zien is afhankelijk van het register. Het hangt af van de vraag of in het register 
eerst de kolom voornaam komt en dan de kolom achternaam of juist omgekeerd. En of 
in een register overwegend geboortedata zijn ingevuld of overwegend alleen de 
leeftijd. Zijn overwegend geboortedata ingevuld dan is dat veld verplicht, kent een 
register overwegend alleen een aanduiding van de leeftijd, dan is dat veld verplicht. 
Welke velden verplicht zijn, ziet de invoerder doordat er een sterretje (*) bij de 
veldnaam staat. 

o Een verplicht veld mag niet leeg blijven, dat geeft een foutmelding voor de invoerder 
bij het opslaan. Als een dergelijk gegeven ontbreekt moet dus #### worden ingevuld. 

 
• Correcte jaartallen:  

o Uit gewoonte wordt 48 soms ingevoerd als 1948, terwijl het 1848 moet zijn. De 
bevolkingsregisters lopen van ca. 1830 tot ca. 1940. Bij geboortedata met incomplete 
jaartallen tussen 25 en 38 moet dus goed opgelet worden of het gaat om de 19e of de 
20e eeuw. Met andere woorden of b.v. met 30 1830 of 1930 wordt bedoeld. Meestal 
zal het om 1830 gaan en als er twijfel is, zal het vrijwel altijd aan de contekst van de 
andere namen of de datering van het register kunnen worden ontleend of het 1830 of 
1930 moet zijn. 

 
• Paginanummering 

o Alhoewel geprobeerd is in de instructie zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat de 
verschillende opties zijn bij de paginanummering, blijkt het in de praktijk vaak 
fout te gaan. Met name als rechtsboven een huisnummer staat en linksboven in de 
hoek een bladnummer (folio). Vaak heeft de ene invoerder dan het nummer 
rechtsboven gebruikt en de andere het (goede) nummer linksboven. 
Voor de duidelijkheid hier nogmaals de juiste volgorde bij het bepalen welk 
nummer opgenomen moet worden (zie ook instructie): 

� Als het kan het blad- of paginanummer rechtsboven of linksboven op 
het blad. 



� Als dat er niet is het huisnummer bovenaan de pagina (vaak in het 
midden, soms ook rechts). 

� Als ook dat nummer ontbreekt dan het huisnummer in een van de eerste 
kolommen. Je hebt dan meerdere (blad)nummers op hetzelfde blad. 

� Bij gezinskaarten en dientbodenkaarten ontbreekt helemaal een 
paginanummering (huisnummering). Daar wordt in het veld 
paginanummer dus gevuld met vier hekjes ####. 

o Let er vooral ook op dat goed gekeken is naar het hierboven bedoelde nummer 
en niet naar de bestandsnaam van de scan, die vaak als laatste cijfer het 
nummer van het blad heeft, maar daar ook vaak totaal los van staat! 

 
• Probleem: 

o Al u er echt niet zelf uitkomt, kunt u de hulp van een expert inroepen. Druk op de 
knop ‘probleem’ en leg uit wat er aan de hand is. 


