Controle-instructie (versie 1)
Fotografisch Geheugen: train de computer

Invoerinstructie
Als controleur controleer je de invoer die al door twee vrijwilligers is ingevoerd. Het is raadzaam om
de invoerinstructie nog eens goed door te nemen voordat je begint met het controleren (hier
beschikbaar).

Afbeelding 1: Voorbeeld van een controlescherm

Wat moet ik doen?
Bij de controle zie je foto’s die al door twee vrijwilligers zijn ingevoerd.
Boven elke foto staat de categorie die elke vrijwilliger gekozen heeft.
Ben je het eens met één van hen? Klik onder die categorie dan op ‘data overnemen’.
Ben je het oneens met de invoer van de vrijwilligers? Selecteer dan de juiste categorie in de
uitklapbare lijst met categorieën.
Is er geen passende categorie? Kies dan: “Ik heb de juiste categorie niet gevonden”.
Klik na je keuze op ‘Afronden’.

Passen er meer categorieën bij de foto?
Je kunt elke keer maar één categorie selecteren. Het is niet altijd eenvoudig om de juiste te kiezen.
Soms kunnen meerdere categorieën passend zijn, bijvoorbeeld een foto waarop je zowel een
winkelstaat als een demonstratie ziet. Voor de computertraining is het dan van belang om de beste
categorie van die twee te kiezen. Je kunt jezelf de volgende vragen stellen: wat is het
hoofdonderwerp? Wat staat centraal op de foto? Wat zou je als eerste noemen als je de foto zou
moeten beschrijven?

Wat moet ik doen met beelden die zwart zijn of waarop niets te zien
is?
Als er beelden tussen zitten waarop niets te zien is, bijvoorbeeld geheel zwart, kan je deze
aanmerken als 'Ik heb de juiste categorie niet gevonden’.

Deelnemer rapporteren/geen punten toekennen
Onder een foto kun je aangeven of invoerders gerapporteerd moeten worden of geen punten
toegekend krijgen voor de foto. Dit is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen nodig, als een invoerder
bewust fouten gemaakt heeft.

Scan heropenen voor invoer
De blauwe knop ‘scan heropenen voor invoer’ heb je in de praktijk niet nodig.
Is er een probleem, klik dan op de knop ‘probleem’ en dan kijken wij ernaar.

Opmerkelijk
Zie je iets bijzonders op een foto? Bijvoorbeeld een beroemdheid?
Klik dan op de knop ‘Opmerkelijk’. Er verschijnt dan een scherm waar je kunt toelichten wat er
opmerkelijk is.

Probleem
Als je problemen ondervind bij de controle, kan je dit via de blauwe knop ‘probleem’ melden. De
projectleiders zullen je vervolgens verder helpen of de beelden afhandelen.
De functie ‘te moeilijk’ is niet meer beschikbaar in het programma voor controleurs.

Hartelijk dank, en veel plezier!
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