
Instructie voor de controle van de bevolkingsregisters  
 

 

De controleur krijgt de ingevoerde gegevens te zien die door twee verschillende 

invoerders zijn ingevoerd. Als deze gegevens niet met elkaar overeenkomen beslist de 

controleur welke gegevens juist zijn. Onjuistheden worden op deze manier zoveel 

mogelijk voorkomen, zodat er aan het einde van dit Vele Handen project op de website 

van het Streekarchief een foutloze zoekingang op de namen uit de Bevolkingsregisters 

zal verschijnen. 

 

 

Algemene instructies 

 

- Om de controle goed te kunnen uitvoeren, dient eerst de invoerinstructie goed 

doorgelezen te worden. 

- Controleer tot onder aan de scan of alle namen zijn ingevoerd 

- Ook al zijn er geen verschillen: kijk toch even goed naar de scan. Het kan 

gebeuren dat twee keer dezelfde fout is gemaakt. 

- Aangezien afkortingen in namen en plaatsen letterlijk worden overgenomen (Joh. 

in plaats van Johannes, N-Helvoet in plaats van Nieuw-Helvoet), geldt ook bij de 

controle om de afkorting in stand te houden. Na afloop van het project zullen 

veelvoorkomende afkoringen in plaatsnamen worden aangevuld met de correcte 

naam om de zoektoegang te optimaliseren. 

- Als de controleur er niet uit komt, kan deze de hulp van een expert inroepen. Klik 

op de knop ‘Probleem’ en leg uit wat er aan de hand is.  

- Als beide invoerders zoveel fouten hebben gemaakt dat herstel teveel tijd kost, 

kan de controleur ervoor kiezen om de scan te heropenen voor invoer. Deze zal 

dan opnieuw worden aangeboden voor indexeren.  

- Als de controleur opmerkt dat een invoerder hardnekkig veel (dezelfde) fouten 

maakt, kan de controleur deze deelnemer te rapporteren door op ‘rapporteer 

deelnemer’ te klikken. Deze melding komt bij de projectleiders terecht, zodat de 

invoerder van nadere instructies kan worden voorzien. 

- Ook bij de controle kunnen leuke of bijzondere feitjes tevoorschijn komen. Deze 

gevallen kunnen worden aangemerkt met ‘opmerkelijk’.  

- En hou het forum in de gaten voor de laatste nieuwtjes en tips 

 

Hoofdregels 

 

- Gegevens worden overgenomen zoals ze op de scan staan, inclusief diacritische 

tekens 

- Afkortingen worden overgenomen zoals ze op de scan staan 

- Een ontbrekend of onleesbaar teken wordt vervangen door een @ 

- Een leeg veld wordt gevuld door #### 
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Veelvoorkomende fouten 

 

- De handgeschreven namen bevatten nogal eens hoofdletters met krullen en de 

dubbele s kan eenvoudig aangezien worden voor een dubbele f. Dit zal voor 

sommige invoerders verwarrend zijn en tot fouten leiden.  

- Bij uitschrijving uit het register zijn namen vaak met doorgestreept, wat het 

moeilijk maakt ze te ontcijferen en de kans op fouten groter maakt.  

- De geboorteplaatsen worden ingevoerd zoals op de scan, inclusief de oude 

spellingswijzen. Deze zullen later gestandaardiseerd worden.  

- Let extra op de datering: er worden vaak fouten gemaakt in jaren 

 

Stap voor stap 

 

1. De data van beide invoerders worden naast elkaar getoond en de verschillen 

worden blauw weergegeven. De gegevens die hetzelfde zijn ingevoerd komen 

automatisch links in de gecontroleerde versie te staan. 

 

2. Door op de juiste invoer te klikken komt deze in de gecontroleerde versie (de 

definitieve index). Klik op een blauw weergegeven woord om deze over te nemen, 

of klik op de knop ‘data overnemen’ om direct alle gegevens van één invoerder als 

de juiste te beoordelen. 

 

3. Als u het met beide invoerders oneens bent, kunt u zelf de juiste tekst in het veld 

typen. Let op: de scan schuift niet automatisch mee bij de controle, dus u moet 

hem met de hand verplaatsen naar de juiste inschrijving. De ingevoerde data 

verschuift u met de scrollbalk rechts. Als er een regel ontbreekt, kunt u zelf met 

de knop ‘Voeg regel toe’ een nieuwe regel invoegen. 

 

4. Als alles is nagekeken, slaat u de data op en klikt u op OK. Als u op tussentijds 

bewaren klikt blijft de scan waar u mee bezig was 24 uur staan, zodat u er op een 

later moment mee verder kunt.  

 

Let op: Standaard staan de vakjes ‘Ken punten toe’ bij beide invoerders 

aangevinkt. Alleen als een invoerder er echt met de pet naar heeft gegooid, kunt 

u ervoor kiezen hem geen punten toe te kennen door ‘Ken punten toe’ uit te 

vinken.  

 

 

 

Veel succes & plezier met controleren! 

 


