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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. 
- Lees als controleur daarom de invoerinstructie extra goed door! 

Aandachtspunten bij de controle 

- Zijn alle (voor-)namen van een persoon overgenomen? 
- Zijn alle namen van de scan overgenomen? Is de onderkant van de scan ook bekeken? 
- Zijn alle verplichte velden ingevoerd? Als er geen data voor dat veld is, voer dan #### in. 
- Zijn de gegevens van doorgestreepte teksten goed overgenomen? 
- Bij dit project mogen afgekorte namen naar eigen inzicht worden aangevuld (zie 

invoerinstructies). Is dit goed gedaan? Bent u het er mee eens?  
- Ook al zijn er geen verschillen in beide ingevoerde records: kijk toch even goed naar de scan. Het 

kan gebeuren dat twee keer dezelfde fout is gemaakt. 

Vaak voorkomende fouten 

- Een dubbele s wordt geschreven als sf of ff, dus Janssen wordt onterecht overgenomen als 
Jansfen of Janffen. 

- Een jaartal als ’24 wordt uit gewoonte ingevoerd als 1924 terwijl het 1824 moet zijn. 

Wat te doen als… 

- Als beide invoerders zoveel fouten hebben gemaakt dat herstel teveel tijd kost, kunt u ervoor 
kiezen om de scan te heropenen voor invoer. Deze zal dan opnieuw worden aangeboden voor 
indexeren.  

- Als u merkt dat een invoerder hardnekkig veel (dezelfde) fouten maakt, kunt u deze deelnemer 
rapporteren door op Rapporteer deelnemer te klikken. Deze melding komt bij de projectleiders 
terecht, zodat de invoerder van nadere instructies kan worden voorzien. 



- Als u er echt zelf 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. 
 
 

Veel succes en veel plezier! 
 


