
Verbeteringen validatieportaal (VP 6.7) 
Bij het validatieportaal hebben we drie sporen gevolgd waarlangs het makkelijker moet worden om 

waarnemingen te valideren. Met een heel klein beetje slijpen aan het wanneer wel en niet tonen van 

de on-mouse-over schermpjes is dit ons inziens een goede uitwerking om de gebruikers makkelijker 

te maken veel waarnemingen in weinig tijd te kunnen afhandelen. 

1. Vanuit het foto-valideren scherm. 
De klacht was o.a. dat er te weinig info van de waarneming werd getoond om te kunnen beoordelen 

waar de waarneming was gedaan en hoe de goedgekeurde waarnemingen erom heen lagen. Ook kon 

je bij elkaar horende waarnemingen én foto(‘s) niet in een keer goedkeuren. 

Als de validator vervolgens vragen wilde stellen aan waarnemer waren er te veel acties nodig. De 

meest voorkomende validatieacties in dat geval waren een vrije vraag of andere soort voorstellen. 

Dit is opgelost door:  

A. een kleine kaart van de plaats van de waarneming te tonen  

B. en een grotere kaart met ruime omgeving met valide waarnemingen in het midden te tonen 

(hier wordt nog een verkeerde kaart getond, het gaat om een kaartje zoals de lijstweergave 

met een blauwe stip in het midden, zie 2A)  

C. Je kunt met 1 klik een opmerkingenscherm openklappen en opmerking en/of nieuwe soort 

voorstellen. Voordehand liggende soorten worden als sneloptie getoond. 

D. Zodra er in een opmerkingenveld tekst is geplaatst, zal het dialoogscherm NIET meer 

verdwijnen bij een mouse-out, anders zou je je tekst kwijt zijn en kun je opnieuw beginnen 

met een vraag. Het dialoogscherm is wel weg te klikken als je het echt wil.  

E. Bij opmerkingenscherm: Daarnaast is er een knop om waarneming en bijbehorende foto’s 

met 1 klik goed te keuren. 

F. Kaartjes en opmerkingenscherm verschijnen bij een mouse-over (voorstel Victor: direct layer 

weer uitzetten bij mouse-out, anders klik te veel doen).  

 

Ad A Ad B Ad C Ad D 

   

 



 

2. Waarnemingenlijst-scherm 
De klacht was dat je hier te veel handelingen moest verrichten om een vraag te stellen of een nieuwe 

soort voor te stellen. 

Oplossingen: 

A. Extra kaartoptie (regiokaartje) 

B. Er is een snel-opmerking-functionaliteit waarmee je direct een opmerking kan plaatsen of 

nieuwe soort voorstellen (zoals bij 1 C. en zie uitwerking ook hieronder) 

 

Ook hier geldt de uitleg over invulling van opmerkingenveld zoals bij punt 1. 

C. Er is een kolom toegevoegd waarin een of meerdere letters worden geplaatst om aan te 

geven wat de reden was dat de soort niet door de automatische validatie is gekomen. De 

redenen kunnen zijn: L = locatie, D = datum, A = Aantal 

3. Zoekformulier – zoeken op reden ‘uitval automatische validatie’ 

Er kan gezocht worden op de reden waarom een waarneming niet door de automatische validatie is 

gekomen (zie ook 2c).  

 
 



4. Taxonomische boom met soorten  

(of soortenlijst indien weinig soorten in de groep) 
In het dashboard wordt onder de soortgroepen-lijst een extra lijst gegenereerd met families, waarbij 

je een familie kan uitklappen naar de geslachten en soorten (alleen de soorten waarvan er 

waarnemingen zijn te valideren). Achter elk item staat tussen haakjes het aantal waarnemingen dat 

kan worden gevalideerd. 

Een klik op de familie, het geslacht of de soort geeft de filter op de lijst van te valideren 

waarnemingen. 

 

5. Detailweergave van waarneming  
Foto’s werden eerst linksonder getoond, maar dan moest je meestal scrollen om de foto’s te zien. Nu 

wordt een miniatuurweergave van een foto direct rechts bovenin getoond. 


