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ad 1 De theorie achter een werkgroepkoppeling
Een werkgroepkoppeling is in feite een Waarneming.nl in het klein, geheel gericht op het
werkgebied van de werkgroep. Dit werkgebied wordt bepaald door een polygoon.

Alle data uit de Waarneming.nl database welke binnen de rode lijn valt zal raadpleegbaar
zijn binnen de werkgroepkoppeling, en bij het invoeren kunnen alleen gebieden gekozen
worden welke in blauw zijn weergegeven in bovenstaande afbeelding.
De koppeling bestaat minimaal uit de volgende functies:
raadplegen waarnemingen
overzichten van foto`s
overzichten van gebruikers
Soortenlijsten
fenologie
gebiedenlijst
statistieken per soort per gebruiker
De link van een werkgroep koppeling heeft de volgende opbouw
[werkgroepnaam].waarneming.nl b.v http://wierhaven.waarneming.nl/index.php
U kunt zelf bepalen hoe u de koppeling in uw eigen site inbouwt.
Een paar voorbeelden:

http://wierhaven.waarneming.nl/index.php


http://www.birdclubkatwijk.nl/bck/algemeen/home.asp kies voor waarnemingen -
>Waarneming.nl
http://www.avifaunadrenthe.nl/?page_id=5 op deze pagina zijn diverse ingangen naar
de koppeling
http://www.vogelwerkgroepdenhelder.nl/ op deze pagina zijn diverse ingangen naar de
koppeling

2. Wat is nodig om een werkgroep aan Waarneming.nl te koppelen
In de Waarneming.nl werkgroeplijst moet uw werkgroep voorkomen
http://waarneming.nl/user/index?type=4 , mocht dit nog niet zo zijn maak een
gebruiker aan met als naam de naam van de werkgroep.
Minimaal 1 van de kandidaat regio admins moet als gebruiker bekend zijn in
Waarneming.nl http://waarneming.nl/user/index?q=&type=1&=0
U neem kontakt op met Waarneming.nl via info@waarneming.nl waarbij u vermeldt dat
uw werkgroep een koppeling met Waarneming.nl overweegt.
In deze mail vermeldt u de naam van de werkgroep zoals deze bekend is in
http://waarneming.nl/user/index?type=4 , de naam/namen van de regioadmin(s) zoals
deze bekend zijn in http://waarneming.nl/user/index?type=1 , en een globale
aanduidingg van uw werkgebied ( b.v. rond Alkmaar of de provincie Utrecht etc)
Met deze gegevens wordt een koppeling aangemaakt waarna u een email krijgt met een
link, waarna de regioadmin(s) de koppeling zelf verder kunnen inregelen.

3. De regio admin(s)
Elke werkgroep heeft minimaal 1 en maximaal 2 gebruikers die aanzienlijk meer rechten
hebben dan gewone gebruikers. Deze personen noemen we verder regio admins.
Wat kunnen/ mogen regio admins:
1. het werkgebied intekenen
2. instellingen wijzigen die gevolgen hebben voor het uiterlijk en de werking van de
koppeling
3. De lokale zeldzaamheidstatus van een sooort aanpassen
4. commentaar geven op waarnemingen
5. volledig beheer van de waarnemingen welke ingevoerd zijn op naam van de
werkgroep,of van waarnemers die lid zijn van de werkgroep ( ingesteld via
http://waarneming.nl/gebruiker_werkgroepen.php )
6. Nieuwsberichten plaatsen
7. Exports maken van de data naar een csv bestand t.b.v. het archief
Log altijd in met je eigen login om aanpassingen te doen, niet met de login van de
werkgroep!

4. De werkgroep gebruikers
Waarnemers die 1 of meer waarnemingen ingevoerd hebben die binnen het werkgebied
vallen zijn in principe de gebruikers.
Deze personen kunnen een aantal schermen raadplegen die inzicht geven in hun eigen
data binnen dat werkgebied.
b.v. 'mijn waarnemingen', diverse lijsten, statistieken etc.
Tevens kunnen gebruikers email alerts instellen op basis van het werkgebied en de
lokale soortinstellingen.
Afhankelijk van de instellingen kunnen 'passanten' ook anoniem invoeren via de
werkgroepkoppeling. Als dit gebeurd dienen deze gebruikers wel hun emailadres in te
geven bij elke waarneming zodat de regio admin de mogelijkheid heeft om navraag te
doen. Dit email adres is alleen zichtbaar voor regio admins en Waarneming.nl admins

5. instellingen

http://waarneming.nl/user/index?type=4
http://waarneming.nl/user/index?q=&type=1&=0
http://waarneming.nl/user/index?type=4
http://waarneming.nl/user/index?type=4


Als regio admin kun u via het regio admin instellingen scherm een aaantal parameters
instellen het uiterlijk en het gedrag van de werkgroepkoppeling beinvloeden

1. De naam van de werkgroep zoals deze boven elk scherm komt te staan
2. Wel of geen gebruik maken van het meegeleverde menu
3. De achtergrondkleur
4. De tekstkleur
5. Lettertype
6. verwijderen/toevoegen regio admins
7. Of waarnemingen ingevoerd mogen worden via de werkgroep koppeling
8. Of waarneming ingevoerd mogen worden door ingelogde gebruikers ( Bij Nee

komen alle waarnemingen op naam van de werkgroep)
9. Of waarnemingen worden mogen worden ingevoerd door niet ingelogde

gebruikers ( Nij ja komen waarnemingen ingevoerd door niet ingelogde
gebruikers terecht op naam van de werkgroep)

10. Wel of geen gebruik maken van twitcher functies, als voor N wordt gekozen zijn
de schermen twichter en toplijst soorten niet zichtbaar.

11. Vier links kunnen opgegeven worden welke in het menu worden opgenomen
12. U kunt per soortgroep aangeven of deze gebruikt wordt in de

werkgroepkoppeling
13. Vogels in daglijst . Als u bij deze optie Ja ingeeft zullen vogelwaarnemingen per

dag op het scherm getoon worden
14. waarnemingen positief beoordelen
15. waarnemingen negatief beoordelen als 1 van de regio admins commentaar heeft

gegeven op de waarneming en als de waarneming een lidmaatschap heeft
vastgelegd voor de werkgroep. zie verder de procedure waarneming beoordelen.

Zeldzaamheidstatus wijzigen
binnen uw werkgroepkoppeling bepaald de zeldzaamheidstatus sterk hoe een
waarneming van een soort wordt getoond en ook of deze in het startscherm te zien is.
Standaard hebben in Waarneming.nl soorten een bepaalde zeldzaamheidstatus, maar
deze is bepaald aan de hand van het landelijk voorkomen. Uiteraard kunnen soorten
binnen uw werkgebied een afwijkende zeldzaamheidstatus hebben.
De zeldzaamheidstatus stelt u in door in de soortenlijst te klikken op het edit icoon:

Een overzicht van de afwijkende zeldzaamheidstatus kunt u vinden op
http://[naam].waarneming.nl/regiovoorkomen.php b.v.
http://wierhaven.waarneming.nl/regiovoorkomen.php
Soorten die al een afwijkende zeldzaamheidstatus hebben zullen in de soortenlijst geen
edit icoon meer hebben, als u deze wilt aanpassen moet die eerst uit de lijst
regiovoorkomen.php verwijderd worden.

Het werkgebied intekenen
De polygooon welke het werkgebied omvat bepaalt welke data in uw
werkgroepkoppeling zichtbaar is, het is dus belangrijk dat deze juist wordt ingetekend. U
kunt de editor vinden door in het menu regioadmin te kiezen voor keuze 'werkgebied
intekenen' . In de editor kunt u de weergave kiezen : satelliet, kaart, kaart+satelliet en
terrein, met de pijltjes links boven kunt u in/uitzoomen en de kaart verplaatsen.

Een pion verwijderen doe je als volgt:

Beweeg de muis naar het zwarte puntje van pion . Het open handje krijgt dan
een opgestoken wijsvinger.

Klik op het zwarte puntje van de pion.

Dan krijg je de melding :

http://wierhaven.waarneming.nl/regiovoorkomen.php


“Remove this point” <OK> <ANNULEER>

Kies <OK> als je het punt wilt verwijderen.

Een pion verplaatsen werkt als volgt:

Ga met de muis naar de pion. Als de wijsvinger omhoog staat klik je op de pion,
houd de muis ingedrukt en beweeg de pion naar het gewenste punt.

Zorg dat lijnen elkaar niet kruizen, als dat toch gebeurt krijgt u bij opslaan een
foutmelding

Nieuwsberichten toevoegen/ verwijderen en editen
Als u nieuwsberichten toevoegd worden deze zichtbaar op de startpagina. Bij een
nieuwsbericht geeft u een begin en einddatum op , deze bepaald vanaf en tot wanneer
dit bericht zichtbaar is.
Als een link in een bercht wordt opgenoem b.v naar de sovon site met de sovonnieuws
link : http://www.sovon.nl/default.asp?id=132
is de syntax als volgt Het laatste sovonnieuws is via deze<a href='http://www.sovon.nl/
default.asp?id=202&hid=214'>link</a> op te halen

Een lijst met inmiddels aan Waarneming.nl gekoppelde werkgroepen vindt u hier
http://waarneming.nl/actieve_wgs.php

6. Procedure waarnemingen beoordelen:
Welke waarnemingen kunnen door een regio admin beheerd worden:

1. Waarnemingen gedaan door waarnemers die aangeven hebben dat zij lid zijn van
de betreffende werkgroep . Deze kunt u raadplegen door in het werkgroep menu te
kiezen voor 'Overzicht gebruikers' en een vinkje te plaatsen bij 'Alleen leden'.

2. Waarnemingen die zijn gedaan op naam van de werkgroep (door mensen die
ingevoerd hebben zonder ingelogd te zijn.

Wat kun je met deze waarnemingen
Alles, maar wees daar wel voorzichtig mee, verwijder of muteer niet zomaar een

waarneming, neem daarvoor onderstaande procedure in acht.
1. Bewust misbruik van de site. Grappenmakers zijn van alle tijden, en mensen die

bewust foute informatie invoeren worden geweerd, en hun waarnemingen gewist.
2. Niet reageren van de waarnemer op vragen van de (regio)admins. Als een

(regio)admin je vraagt om meer informatie, en er volgt geen reactie, dan zal de
waarneming na verloop van tijd door de

(regio)admin (wegens onvoldoende documentatie) op "NA" worden gezet. Mocht het
zo zijn, dat er wel een foto beschikbaar is, en die foto geeft uitsluitsel over de
determinatie, maar de soort is onjuist, dan

kan een admin de soort van de waarneming wijzigen. Er wordt altijd een
opmerking toegevoegd, zodat de actie van de admin bekend is.

Hoe ga je een waarneming 'beoordelen'

http://waarneming.nl/actieve_wgs.php


1. Admins kunnen via de admintool ‘waarnemingen controle’ waarnemingen
eenvoudig sorteren en bekijken. In deze tool kunnen de waarnemingen
geselecteerd worden op zeldzaamheid,

beoordelingsstatus, zekerheid en soortgroep. Alle nieuwe waarnemingen
hebben de beoordelingsstatus ‘onbekend’. In de tool worden de waarnemingen
weergegeven op volgorde van invoerdatum met

de meest recente ingevoerde waarneming bovenaan.
2. Admins kunnen (persoonlijke) alerts instellen voor waarnemingen met een
bepaalde status (bijv. zeldzaam). Maar ook kan een alert bestaan uit het melden
van waarnemingen met een bepaalde status

binnen een provincie of een straal van een vooraf ingestelde kern.
3. Admins houden bij of de waarnemingen in overeenstemming zijn met de
fenologische grenzen. Indien waarnemingen in de buurt van deze grenzen komen
of deze overschrijden, wordt hier kritisch naar gekeken.
4. Admins kijken kritisch naar soorten, waarbij sprake kan zijn van verwisseling
met andere soorten op grond van uiterlijke kenmerken of geluid.
5. Admins controleren of correcte namen staan bij (recente) foto’s.
6. Admins controleren waarnemingenkaarten van soorten.
7. Admins controleren ook overige waarnemingen van waarnemers waarvan is
gebleken dat ze meerdere malen op de één of andere manier een discutabele
waarneming hebben ingevoerd.
8. Admins kijken of een eventueel bijgevoegde beschrijving overeenkomt met de

ingevoerde soort en andere soorten volledig uitsluit

Stappenplan:

Stap 1: Betreft het een discutabele waarneming?

Ja.

Ga naar stap 2
Nee.
Geen verdere actie.

Stap 2: Staat de determinatie van de waarneming op zeker?
Ja.

Zeer zeldzame soort:De waarneming moet zo snel mogelijk van de hoofdpagina
weggehaald worden door via de betreffende waarneming het onderdeel
'beoordeling extern/intern’ en dan de soort op ‘In Behandeling’ te zetten. Voor
minder zeldzame soorten is het niet nodig (maar mogelijk wel wenselijk,
bijvoorbeeld in onderlinge communicatie) dat ze op ‘In Behandeling’ gezet
worden.
Ga naar stap 3.

Nee.
Vraag via de commentaarfunctie om aanvullende informatie en waarom de
gebruiker twijfelt. Stel de vraag zo compleet mogelijk, zodat alle informatie in één
keer kan worden verkregen. Vermijd hierbij gesloten vragen.
Ga naar stap 4.

Stap 3: Hoe te handelen bij een waarneming ‘In Behandeling’?
Informeer de gebruiker waarom de waarneming op ‘in behandeling’ is gezet en vraag zo

compleet mogelijk om aanvullende informatie.
Zodra een waarneming als discutabel is aangemerkt moet de admin die deze
status heeft veranderd de gebruiker om meer informatie verzoeken via de
commentaarfunctie en niet via de e-mail. Houd deze tekst kort en neutraal.
Bijvoorbeeld:



Beste (naam gebruiker),
Dit betreft een (zeer) bijzondere waarneming. Zou je daarom een zo
compleet mogelijk beschrijving willen toevoegen, en eventueel iets willen
zeggen over gedrag, locatie en medewaarnemers?
Met vriendelijke groet,
Naam admin

Ga naar stap 4.

Stap 4: Heeft de gebruiker een reactie gestuurd binnen 7 dagen?
Ja.

Bedank de gebruiker voor zijn/haar aanvullende informatie. Vervolgens zijn er vier
mogelijkheden:

o De beschrijving en/of foto is kloppend en geeft duidelijk de diagnostische
kenmerken aan en sluit andere soorten uit. Admin en gebruiker zijn het dus
eens over de juiste determinatie.
Geef een compliment aan de gebruiker, zet de waarneming op
‘Geaccepteerd’, richting gebruiker geen verdere actie.
o De gebruiker gaat zelf twijfelen en zet zijn waarneming op onzeker na
contact met admin.
Zet de waarneming op ‘Geaccepteerd’, geen verdere actie.
o De gebruiker blijft bij zijn determinatie en twijfelt niet, maar de admin
heeft ernstige twijfels bij de juistheid van de waarneming. Na intern overleg
met andere admins op het adminforum wordt de waarneming bij consensus
op ‘Niet Geaccepteerd’ (=NA) gezet.
Geen verdere actie.
o De beschrijving of foto klopt niet met de ingevoerde soort. Geef de
gebruiker aan dat de aangegeven kenmerken niet overeenkomen met de
ingevoerde soort.
Ga naar stap 5.
o De beschrijving is onvolledig (sluit andere soorten niet uit).
Vertel de gebruiker dat deze kenmerken of foto onvoldoende zijn om andere
soorten uit te sluiten. Vraag de gebruiker om aanvullende informatie en/of
foto’s. Stel hierbij alleen open vragen en geen suggestieve gesloten vragen
naar de aanwezigheid van een bepaald kenmerk. Vertel de gebruiker waarom
je aanvullende informatie vraagt en stel de vraag zo compleet mogelijk zodat
voor de gebruiker duidelijk is wat gevraagd wordt. Zeker bij soorten waarvan
je weet dat alle kenmerken van belang zijn.
Dus in de trant van 'kunt u alle kenmerken noemen en aangeven in welke
waarneemomstandigheden u de soort heeft gezien die u hebben overtuigd tot
deze soort'.
Ga naar het begin van stap 4.

Nee.
o Zet de waarneming op ‘Niet Geaccepteerd’.
Zet de waarneming niet op 'onzeker', want gebruiker kan zelf wel zeker zijn!
(Het kan zijn dat een gebruiker het commentaar niet via waarneming
ontvangt doordat de waarneming van bijvoorbeeld en maillist afkomt. Kijk of
er een ander e-mailadres bekend is en stuur daar een bericht heen.)
o Er komt erg vertraagd een reactie nadat de waarneming al op ‘Niet
Geaccepteerd’ is gezet
Ga alsnog naar het begin van stap.

Stap 5: Is de beschrijving en/of foto toepasbaar op een andere soort?
Ja.

Geef de gebruiker een onderbouwde suggestie voor een andere soort en stel voor
de waarneming in deze soort te veranderen.



Ga naar stap 6.
Nee.

Stel de gebruiker voor dat hij de waarneming verwijderd, omdat onvoldoende
informatie beschikbaar is een soort vast te stellen.
Ga naar stap 6.

Stap 6: De gebruiker herkent de voorgestelde wijziging of verwijdering van de
waarneming?
Ja.

o De gebruiker heeft de soort van de ingevoerde waarneming gewijzigd.
Zet de waarneming op ‘Geaccepteerd’.
o De gebruiker heeft de soort nog niet aangepast. Vraag of de gebruiker de
waarneming en/of de soort wil aanpassen.

- Indien de gebruiker dit doet:
Zet de waarneming op ‘Geaccepteerd’.
- Indien de gebruiker dit niet doet binnen 7 dagen:
Zet de waarneming op ‘Niet Geaccepteerd’.

Nee.
o Stel de gebruiker voor dat hij de waarneming op onzeker zet.

- Indien de gebruiker dit doet:
Zet de waarneming op ‘Geaccepteerd’.
- Indien de gebruiker dit niet doet binnen 7 dagen:
Zet de waarneming op ‘Niet Geaccepteerd’.

7. Handleiding scherm 'Waarnemingen controle':
In het regio admin menu staat een optie 'Waarnemingen controle'
In dit scherm worden waarnemingen getoond die
1. nog niet 'gekeurd' zijn.
2. waarvan voor de soort een afwijkend voorkomen is ingesteld voor de betreffende
werkgroep.
3. de soort op waarneming.nl geen hogere zeldzaamheid heeft dan 'vrij algemeen'.

Werking van het scherm:
per waarneming zijn twee iconen zichtbaar

de waarneming wordt geaccepteerd als je hier op drukt.

de waarneming wordt NIET geaccepteerd als je hier op drukt. Dit kan alleen als de
waarnemer een lidmaatschap heeft vastgelegd voor de werkgroep en 1 van de
regioadmins een commentaar heeft gegeven.

Als je op de naam van de waarnemer klikt worden alle waarnemingen van deze
waarnemer geselecteerd die aan de criteria voldoen. Onder in het scherm wordt een link
zichtbaar de hele selectie op + als je hier op klikt worden alle waarnemingen die op het
scherm staan op 'geaccepteerd' gezet.

als je in de listbox met soorten 1 soort selecteert kun je hetzelfde doen met alle
waarnemingen voor 1 soort.

http://utrecht.waarneming.nl/beoordeel_snel_array_wg.php?oordeel=J&id%5B%5D=40996105&id%5B%5D=40996560&id%5B%5D=40989835&id%5B%5D=41009786&id%5B%5D=40989737&id%5B%5D=40989724&id%5B%5D=40989679&id%5B%5D=40989675&id%5B%5D=4712382&id%5B%5D=4697663&id%5B%5D=4677498&id%5B%5D=4677494&id%5B%5D=4676099&id%5B%5D=4401195&id%5B%5D=3852342
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