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Controle van invoer in Goetgevonden!
Wat fijn dat u ook als controleur wilt bijdragen aan ons project! Hieronder volgt een heel beknopte
handreiking voor de controlewerkzaamheden. Raadpleeg voor de transcriptieregels ook nog eens de
Invoerinstructie.
Controleren voor training en publicatie
Alle scans worden slechts 1 x ingevoerd door de deelnemers van Vele Handen, en gaan daarna naar de
controleur. Na controle is de scan klaar om in Transkribus opgeslagen te worden. Daar wordt de tekst
gebruikt om het handschriftherkenningsmodel verder te trainen en uiteindelijk komt deze tekst ook in
de digitale editie van de resoluties terecht (via de website van het Huygens ING).
Werkwijze
Op zich werkt de controle hetzelfde als de invoer: je bekijkt of de tekst goed is getranscribeerd, d.w.z.
aan de hand van de transcriptieregels in de Invoerinstructie. Afhankelijk van de moeilijkheid van het
handschrift en de ervaring van de deelnemer, zullen er nog maar weinig foutjes in staan. Maar soms
zijn dat er meer. Let daarbij vooral op:
1. Zijn woorden correct getranscribeerd? Let op de neiging tot moderniseren en aanvullen van
hoofdletters of andere letters (dus v i.p.v. u schrijven, of ij i.p.v. y, soms ook k i.p.v. c).
2. Is superscript aangegeven?
3. Zijn afkortingen als afkortingen gemarkeerd? Dus bijv. ook en, aen, of hebben met een streepje
erboven (ende, aende, hebbende)?
4. Is alleen de tekst binnen het paarse vlak getranscribeerd? Alles wat daarbuiten staat is niet
herkend door Transkribus dus hoeven we ook niet te transcriberen.
Bent u klaar bent met de scan, klik dan op ‘Afronden’. Uw werk wordt opgeslagen en uw puntensaldo
verhoogd. U kunt de scan ook tussentijds opslaan (wordt dan 48 uur bewaard, net als bij het invoeren).
Bij het tabblad Voorkeuren kunt u aangeven uit welke periode u scans wilt controleren. Wanneer u
geen voorkeur aangeeft, krijgt u steeds willekeurige scans te zien.
Problemen
Als een scan heel slecht gedaan is, ga hem dan niet zelf verbeteren, maar druk op de knop ‘Rapporteer
deelnemer’ en beschrijf het probleem. We kunnen dan aan de achterkant zien of het met diezelfde
deelnemer vaker voorkomt en de betrokkene helpen, of een algemeen bericht op het Forum zetten.
Vervolgens kunt u met de knop ‘Scan heropenen voor invoer’ de scan weer opnieuw uitdelen aan de
crowd. Doe dit alleen als er sprake is van heel veel missers. Andere zaken kunt u ook met de knop
‘Probleem’ melden aan de projectbeheerders.
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Missende invoerinstructies bijhouden
We horen het graag als er nog instructies of transcriptieregels missen in de huidige invoerinstructie!
Mochten er nog vragen zijn, mail Esther: esther.van.gelder@huygens.knaw.nl
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