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Inleiding 

Om de betrouwbaarheid van waarnemingen in de NDFF te garanderen, 
worden alle waarnemingen gecontroleerd. Voor de meeste waarnemingen 
zal dit automatisch gaan, voor een deel van de waarnemingen geldt dat ze 
handmatig gecontroleerd moeten worden. 

Organisatie 
De waarnemingen die in de NDFF worden opgenomen, worden per 
soortgroep gevalideerd door een validatieteam. De meeste validatieteams 
bestaan uit een groep van soortexperts, een soortgroepcoördinator en een 
beoordelingcommissie. Voor enkele groepen is er geen 
beoordelingscommissie, maar wordt gewerkt met kleinere teams binnen het 
validatieteam.  

Automatisch en handmatige validatie 
In principe geldt dat zoveel mogelijk waarnemingen automatisch gevalideerd 
worden. Hiertoe worden validatieregels opgesteld, die definiëren welke 
waarnemingen handmatig gevalideerd moeten worden. Het validatieteam 
bepaalt deze regels. De soortgroepcoördinator heeft een overzicht van deze 
validatieregels.  
 
Deze handleiding geeft een overzicht van de procedure van handmatige 
validatie en gaat uit van de volgende punten:  
 

1. De handmatige validatie moet zo objectief mogelijk uitgevoerd 
worden; 

2. De handmatige validatie moet snel gebeuren, zodat de waarnemer 
snel duidelijkheid heeft over de acceptatie van zijn waarneming; 

3. De handmatige validatie moet zo min mogelijk mensuren in beslag 
nemen. 

 
 
  



Het validatieproces 

Het validatieproces wordt hieronder schematisch weergegeven. 

 

 
 
Alle waarnemingen die worden opgenomen in het basisarchief van de 
NDFF, komen eerst door de automatische validatie module (1). De normen 
(2) voor deze automatische validatie worden bepaald door de 
validatieteams. De soortgroepcoördinator heeft een overzicht van de 
gestelde regels. Waarnemingen die niet voldoen aan de regels in de 
automatische validatie, zullen handmatig moeten worden gevalideerd door 
het validatieteam (3). 
 
De beoordelingscommissie (4) ontfermt zich doorgaans over deze 
waarnemingen en zal binnen haar eigen regels de validatie uitvoeren. Er 
mag vanuit worden gegaan, dat de kwaliteit van deze validatie bijzonder 
hoog is, gezien de kritische houding en unanimiteitsafspraken rond 
waarnemingen van bijzondere soorten. Er gelden afspraken tussen het 
validatieteam en de soortexperts (5). Deze soortexperts zullen veel 
waarnemingen vooraf afvangen, door beschrijvingen en foto’s van 
waarnemingen te controleren en na te vragen bij de waarnemers. Op deze 
manier is de input voor de beoordelingscommissie zo klein mogelijk. 



 
Het validatieteam heeft een bepaalde verantwoordelijkheid naar de 
“Commissie Kwaliteitsborging”. In januari 2009 zijn de richtlijnen voor 
validatie opgesteld door deze commissie. De richtlijnen gelden voor alle 
validatieteams om zoveel mogelijk gelijke normen te stellen aan de validatie.  

Procedure 
De werkwijze van validatieteams voor alle soortgroepen zal min of meer 
gelijk zijn. De regels voor de automatische validatie worden door de 
validatieteams bepaald. Bij de technische opzet zijn al regels via de PGO’s 
gedefinieerd. Soortgroepcoördinatoren zullen deze regels afstemmen binnen 
hun validatieteams en kortsluiten met de projectleider.  
 
Navragen 
Soortexperts vragen de waarnemer aanvullende informatie te leveren. Het 
gaat om gegevens, beeldmateriaal en/of beschrijvingen die de soortexpert in 
staat stellen een waarneming te bevestigen. Deze fase eindigt met de 
mededeling dat de waarneming: 
 

a) geaccepteerd is; 
b) nog niet geaccepteerd is en waarneming aan drie soortdeskundigen 

wordt voorgelegd. 

 
Levert bovenstaande aanpak toch geen uitsluitsel op, dan wordt de 
waarneming door een beoordelingscommissie bekeken. Voorafgaand 
hieraan wordt nog om aanvullende informatie gevraagd, zoals beschrijving 
van de soort, foto, geluidsopname etc., doorgaans via een speciaal 
navraagformulier.  
De beoordelingscommisse beoordeelt de waarneming objectief, dat wil 
zeggen dat geen rekening wordt gehouden met de waarnemer (met enkele 
uitzonderingen), slechts de beargumentatie is doorslaggevend. Binnen de 
beoordelingscommissie wordt een unanimiteitsregel vastgesteld. Alle 
commissieleden moeten het unaniem eens zijn, hooguit 1 persoon mag een 
afwijkende mening hebben. In de overige gevallen, wordt de waarneming 
opnieuw in discussie gebracht. De beoordelingscommissie eindigt met de 
mededeling dat de waarneming  

a) geaccepteerd is; 
b) niet geaccepteerd is. 

 
De waarnemer wordt, ongeacht de uitkomst van de waarneming, via de 
beoordelingscommissie geinformeerd over de status van de waarneming. 
 



 
Afwijzingen 

Afgewezen waarnemingen worden wel in de NDFF opgenomen, maar 
gemarkeerd als onjuist. Dit wordt ook aan de waarnemer medegedeeld. Ze 
blijven wel voor de waarnemer zichtbaar in de overzichten van zijn 
waarnemingen, maar worden niet voor onderzoek, beleid en beheer 
gebruikt.  

 
  



1. Inloggen op het validatieportaal 

 

Alle waarnemingen worden gevalideerd via de site http://validatie.ndff.nl. Van 

uw soortgroepcoördinator krijgt u de inloggegevens die nodig zijn om 

waarnemingen te kunnen valideren. 

 

 Ga naar http://validatie.ndff.nl  
 

 Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in
1
 

 Druk op [Enter] of klik op  

  

                                                      
1 Heeft u geen inloggegevens? Neem dan contact op met uw coördinator.  

 

http://validatie.ndff.nl/
http://validatie.ndff.nl/


2. Waarnemingen beoordelen 

In het menu ‘waarnemingen beoordelen’ vindt u een overzicht van alle 
waarnemingen die door de automatische validatie zijn doorgestuurd naar de 
handmatige validatie.  

 

Klik in het linkermenu . U komt ziet nu overzicht 

van de soortgroepen die u kunt valideren
2
.  

 

 

                                                      
2
 Zijn de soortgroepen niet juist? Neem dan contact op met uw soortgroepcoördinator 



2.1. Overzicht van waarnemingen 

 

In het menu vindt u een overzicht van alle 

waarnemingen die door de automatische validatie zijn doorgestuurd naar de 

handmatige validatie. U ziet alleen de soortgroepen waar u validatierechten 

voor heeft.  

 

Het overzicht bestaat uit de volgende kolommen: 

 
1) Soort: Overzicht van de soortgroepen die u mag valideren 

2) Te behandelen (alle): Overzicht van waarnemingen die nog gevalideerd 

dienen te worden 

3) In behandeling (alle): Overzicht van alle waarnemingen die binnen deze 

soortgroep in behandeling zijn 

4) In behandeling (zelf): Overzicht van waarnemingen binnen deze 

soortgroep die u zelf in behandeling hebt genomen 

5) navraag ontvangen (zelf): Overzicht van alle waarnemingen binnen 

deze soortgroep die een navraagformulier hebben ontvangen 

6) Afgehandeld (alle, 1 week): Overzicht van alle waarnemingen binnen 

deze soortgroep die de afgelopen 7 dagen zijn gevalideerd.  

  



2.1.1. Overzicht en lijst 

Klik op een soortgroep of soortnaam om een overzicht van de gegevens per 

taxonomische indeling te bekijken: 

 

De getallen in de kolommen corresponderen met het aantal waarnemingen 

dat nog gevalideerd moet worden.  Wanneer u op een van de getallen klikt 

komt u in de lijst met te valideren waarnemingen. Via de tabblaadjes 

bovenaan kunt u weer terug naar het overzicht.  



2.1.2 Betekenis van de symbolen 
 
In de lijst staan verschillende symbolen: 
 

 Waarnemer heeft opmerking geplaatst bij de waarneming 

Waarnemer heeft foto geplaatst bij de waarneming 

 De foto bij de waarneming is afgekeurd 

 De foto bij de waarneming is goedgekeurd 

 Geeft aan welke validator de waarneming in behandeling heeft 

 Waarnemer heeft ‘determinatie onzeker’ aangegeven 
 
 

 Locatie van de waarneming is ingevoerd als puntwaarneming 

 Locatie van de waarneming is ingevoerd als hok 

 Locatie van de waarneming is ingevoerd als xy-coordinaat 

 Locatie van de waarneming is ingevoerd als lijn 

 Locatie van de waarneming is ingevoerd als vlak  



2.2 Een selectie maken 

 

Linksboven in beeld kunt u een selectie 

maken van waarnemingen die u wilt 

beoordelen. Het menu ‘land’ staat 

standaard op ‘Nederland’.  
 

Daarnaast kunt u kiezen om alleen 

waarnemingen voorzien van een foto te 

beoordelen
3
. Zet dan het vinkje ‘alleen 

met foto’ aan:  

Klik op om de selectie uit te 

voeren. 

2.3 Een waarneming goedkeuren 
 

 Kies welke waarnemingen u wil beoordelen en maak eventueel een 
selectie. Klik op het getal het overzicht van waarnemingen 

 U ziet nu een lijst van de nog te valideren waarnemingen. 
 
Een waarneming goedkeuren kan op twee manieren

4
: 

 
 direct in de overzichtslijst  
 in het detailscherm van de waarneming.  

  

                                                      
3
 Foto’s worden apart beoordeeld, zie hoofdstuk 3 

4
 Foto’s worden apart beoordeeld, zie hoofdstuk 3 



2.3.1. Een waarneming goedkeuren in de overzichtslijst 

Waarnemingen kunnen direct worden goedgekeurd in de overzichtslijst. Klik 
het eerste vakje achter de waarneming aan:  

 
Het groene hokje geeft aan dat de waarneming gevalideerd is 
 

 
 
 
Per kolom kunnen de waarnemingen worden gesorteerd, bijvoorbeeld op 
soort, datum of locatie. 

  



 2.3.2 Een waarneming goedkeuren in het detailscherm 

 
Klik op de waarneming die u wilt valideren. Het logscherm van de 
betreffende waarneming wordt zichtbaar. Links in beeld ziet u de details van 
de waarneming. Rechts in beeld ziet u waarom de waarneming is afgekeurd 
door de automatische validatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klik, om de waarneming direct goed te keuren, rechtsboven in het scherm op 

. De waarneming is goedgekeurd.  
 

Om de waarneming in behandeling te nemen klikt u op .  
Zie paragraaf 2.4 voor meer instructies. 
 

Klik op  rechtsboven om het detailscherm te sluiten en terug te gaan 
naar het overzicht.  



2.3.3 Een waarneming als referentiewaarneming instellen 

 

Het is mogelijk om een waarneming behalve goedkeuren ook direct in te 

stellen als referentie. Daarvoor gebruikt u de knop  in de lijst. Selecteer 

een waarneming en klik op . De individuele waarneming wordt nu 

meegenomen als referentiewaarneming. Let op: de waarneming wordt dan 

ook direct geodgekeurd. Wilt u meerdere waarnemingen tegelijk als 

referentie instellen? Zie daarvoor paragraaf 2.3.3.  

 

2.3.3. Waarnemingen in een keer goedkeuren 

Klik rechtsboven op om alle waarnemingen te selecteren en te 
accepteren. De groene vakjes geven aan dat alle waarnemingen op de 

betreffende pagina zijn geaccepteerd. Gebruik  om de waarnemingen 
allemaal tegelijk als referentie in te stellen.   



2.4 Een waarneming in behandeling nemen 
Een waarneming in behandeling nemen kan op twee manieren:  

 direct in de overzichtslijst  
 in het detailscherm van de waarneming.  

2.4.1. Een waarneming in behandeling nemen in de overzichtlijst 
 
Waarnemingen kunnen direct in behandeling worden genomen in de 

overzichtslijst. Klik daartoe het tweede vakje onder het symbool achter 
de waarneming aan. Het logscherm opent. De waarneming is in 
behandeling.  

 

2.4.2 Een waarneming in behandeling nemen in het detailscherm 
 
Klik op de waarneming die u wilt valideren. Het log-scherm van de 
betreffende waarneming wordt zichtbaar.  

Klik linksboven in het scherm op . De waarneming is in behandeling 
genomen. Klik op om het detailscherm te sluiten en terug te gaan naar het 
overzicht.  



2.4.3 Opmerkingen bij de waarneming 

 
Zodra u een waarneming in behandeling hebt genomen, kunt u in het log-
scherm kiezen uit een lijst met acht opties.  

 
 
  



2.5 Een opmerking toevoegen 
Indien u meer informatie over de waarneming wil ontvangen, kunt u voor de 
waarnemer een opmerking achterlaten.  
 

 Klik op opmerking toevoegen 
 Het opmerkingveld verschijnt:  

 

 Zet de gewenste opmerking in het vak
5
 

 Klik op OK 
 De opmerking verschijnt in de log. De betreffende waarnemer 

ontvangt een mailtje. 
 
Het is mogelijk om de opmerking voor de waarnemer verborgen te houden. 
Indien u een opmerking wil toevoegen aan de waarneming, zonder deze 
kenbaar te maken aan de waarnemer, zet dan het vinkje 

boven het opmerkingenveld aan. 

2.6 Andere soort voorstellen 
Het is mogelijk om bij een waarneming direct een andere soort voor te 
stellen.  

 Klik op andere soort voorstellen 
 Kies de juiste soortgroep en de juiste soort 

                                                      
5
 Tip: formuleer standaard antwoorden. Zie bijlage 



 Plaats een korte toelichting en verzoek tot aanklikken van de link
6
 

 Klik op OK 

 
 
Er is een andere soort voorgesteld. De waarnemer ontvangt hiervan een e-
mail en kan de wijziging direct accepteren.  

2.7 Andere rang voorstellen 
Deze optie werkt op dezelfde manier als de optie ‘andere soort voorstellen’. 
Met deze optie stelt u een familie voor, in plaats van een soort: “oranje 
luzernevlinder” wordt bijvoorbeeld voorgesteld als “witje”.  

2.8 Beoordelen 
Indien u geen reactie ontvangt van de 
waarnemer, kunt u de waarnemer een 
herhaald bericht sturen, bij geen reactie kunt 
u de waarneming zelf beoordelen. Is dit 
menu niet zichtbaar> Dan dient u eerst de 
foto goed te keuren, die bij de waarneming 
hoort.  

 Klik op beoordelen 
 Kies uit het dropdownmenu de juiste 

status: 
 Klik op OK 

 
De waarneming is beoordeeld. U vindt de status terug in de log. Wilt 

                                                      
6
 Tip: formuleer standaard antwoorden. Zie bijlage 



u deze waarneming als referentie gebruiken? Zet dan het vinkje 

aan.  
Beoordelingen met de status tussen ‘onjuist’ en ‘onvoldoende bewijs’ 
resulteren in een rood vakje en worden niet uitgeleverd. Beoordelingen met 
de status tussen ‘bevestigd’ en ‘vrij waarschijnlijk’ een groen vakje in het 
overzicht, en worden getoond in de NDFF.  

2.9 Overdragen 
U kunt de waarneming overdragen aan een andere validator.  
 

 Klik op overdragen 
 Kies de naam van de validator aan wie u de waarneming wil 

toewijzen uit het dropdownmenu. 
 
De waarneming is overgedragen en verschijnt in de lijst van de andere 
validator.  

2.10 Navraagformulier
7
 

Navraagformulieren worden opgesteld door het validatieteam. Het formulier 
omvat vragen, die de doorslag kunnen geven of een soort wel of niet juist 
gedetermineerd is. De validator kan zo’n formulier naar de waarnemer 
sturen. Zodra de waarnemer het formulier heeft ingevuld verschijnt deze in 
het overzicht in de kolom ‘in behandeling navraag ontvangen’. 

2.11 Verstuur naar commissie8 
Waarnemingen die direct naar de commissie verstuurd dienen te worden 
kunt u met deze optie afhandelen. Door te klikken op verstuur naar 
commissie wordt de waarneming direct naar de commissie verzonden. De 
waarnemer ontvangt hierover bericht. Het wordt aanbevolen om dit te doen 
na ontvangst van het navraagformulier van de waarnemer. 

2.12 Verwijder uit takenlijst 
Voor waarnemingen die u al in behandeling hebt genomen, maar terug wil 
plaatsen naar ‘te behandelen’. Door te klikken op verwijder uit takenlijst

plaatst u een waarneming die al in behandeling is 
terug in de lijst ‘te behandelen’.  
  

                                                      
7
 Geldt niet voor alle soortgroepen 

8
 Geldt niet voor alle soortgroepen 



3. Foto’s beoordelen 

Waarnemingen waaraan foto’s zijn toegevoegd, dienen allemaal handmatig 
te worden goedgekeurd.  

 Ga naar de beheerfuncties in het waarnemingenoverzicht. Maak 

eventueel een selectie en kies dan voor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Kies uit het menu de soortgroep waarvan u de foto’s wil beoordelen 
 Er verschijnt een kalender. De data staan voor de dag waarop de 

waarnemingen met foto gedaan zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De grijze vakjes in de kalender staan voor dagen waarop geen foto’s meer 
behandeld dienen te worden. 
De witte vakjes in de kalender staan voor dagen waarop nog wel foto’s 
behandeld dienen te worden. 

 Klik op een van de witte vakjes 
 De foto’s die beoordeeld dienen te worden verschijnen in beeld 



 
 Klik voor details en vergroting op de foto die u beoordeelt 

 Indien de waarneming juist is, zet u het vinkje aan. De 
waarneming is nu direct geaccepteerd 

 Indien de waarneming onjuist is, zet u het vinkje 

aan. Het logscherm opent zich direct. 
Eventueel kunt u hier een opmerking toevoegen of een andere soort 
voorstellen . 

  



4. Waarnemingen zoeken 

Via het menu  op de homepage kunt u specifieke 
waarnemingen zoeken. U komt dan terecht in het zoekformulier. 
 

 
 
  



4.1 Zoekcriteria aangeven 
Binnen het zoekformulier kunt u verschillende criteria aangeven. Onderaan 

het formulier ziet u de knop . Daarmee 
worden nog meer criteria zichtbaar, die u indien gewenst kunt gebruiken.  
 

 
 
 

4.2 Zoeken op wetenschappelijke namen 
Standaard zoekt het systeem op Nederlandse naam, maar het is ook 
mogelijk om op wetenschappelijke namen te zoeken. Klik daarvoor op de 

knop , rechtsboven in beeld. Er verschijnt een nieuw 
menu.  
 
 

  



4.3  Waarnemingen tonen die aan de zoekcriteria voldoen 
 
Wanneer u  alle criteria heeft aangegeven, kiest u in het lichtgele menu hoe 
de waarnemingen getoond moeten worden.  

 
 
U kunt bijvoorbeeld kiezen hoeveel waarnemingen u wilt ziet en of er wel of 
geen wetenschappelijke namen getoond worden.  
 
Vervolgens bepaalt u hoe de waarnemingen gesorteerd moeten worden.  
 
Daarna kunt u de waarnemingen tonen: 
 

Toont een lijst van alle waarnemingen die aan de criteria 
voldoen onder elkaar 

Toont een lijst van alle waarnemingen die aan de criteria 
voldoen per soort gesorteerd. Een soortenlijst kan alleen worden 
opgevraagd voor de periode van 1 jaar of minder.  

 Toont een lijst van waarnemingen van de afgelopen 5 
dagen die aan de criteria voldoen onder elkaar 

Toont alle waarnemingen die aan de criteria voldoen op een 
kaart 



 
Na het tonen van een zoekopdracht komt u in het menu ‘zoekresultaten’ 
terecht. Bovenin het scherm kunt u terug naar het zoekformulier (in de rode 
cirkel). 
Let op: wanneer u een nieuwe zoekopdracht gaat uitvoeren, dient u eerst de 
oude criteria te wissen.   
 

4.4 De waarnemingen exporteren 
Het is mogelijk om de waarnemingen te exporteren. Dit kan als Excel- csv- 
of kml-bestand.  
Kies voor een van de mogelijkheden, nadat u de juiste zoekcriteria hebt 
aangegeven: 

 
  



5. Beoordelingcommissie 

 
Waarnemingen die niet door het validatieteam kunnen worden beoordeeld, 
gaan naar de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie ontfermt 
zich over deze waarnemingen en zal binnen haar eigen regels de validatie 
uitvoeren. Er mag vanuit worden gegaan, dat de kwaliteit van deze validatie 
bijzonder hoog is, gezien de kritische houding en unanimiteitsafspraken rond 
waarnemingen van bijzondere soorten.  
 
Op de homepage van het validatieportaal kunt u

9
 direct naar het overzicht 

van de waarnemingen via  
 

U komt direct terecht in het menu ‘te doen’. Klik op een waarneming om de 
details te bekijken.  
 

5.1 Een navraagformulier sturen 
Wanneer dat nog niet gebeurd is, kunt u de waarnemer een 
navraagformulier sturen. Klik in het detailscherm van de waarneming op 

. De waarnemer ontvangt een navraagformulier. Zie voor 
meer informatie paragraaf 2.6. 
 
  

                                                      
9
 Dit geldt uitsluitend voor de soortgroep dagvlinders en libellen. Tevens dient u lid te zijn van 

de beoordelingcommissie. Voldoen voorgaande eisen, maar heeft u geen rechten om de lijst te 
bekijken? Neem contact op met uw soortgroepcoördinator 



5.2 Het navraagformulier bekijken 
Wanneer de waarnemer het navraagformulier heeft ingevuld, kunt u het bij 
de waarneming bekijken.  
 
Ga naar het detailscherm van de waarneming. Klik in de log op 

. Het formulier opent in een nieuw schema.  

5.3 Een waarneming beoordelen 

In het detailscherm van de waarneming kunt u de waarneming direct 

beoordelen. Klik daartoe op de knop beoordelen. In het menu kunt u kiezen 

voor ‘accepteren’, ‘afwijzen’ of ‘ik pas’. Eventueel commentaar kunt u kwijt in 

het tekstvak. De voorzitter van de commissie kan, indien van toepassing, 

kiezen voor een herstemmig.  

 

Klik op OK om de beoordeling definitief te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U kunt de waarnemer ook een navraagformulier sturen, door op de knop 
“navraagformulier” te drukken  



Spelregels voor validatoren 

 

Via de toegang tot de validatieportaal is het mogelijk data in te zien en op 

kaart te tonen. Anders dan in het Uitvoerportaal of de verschillende 

Invoerportalen van de NDFF (waaronder telmee.nl en waarneming.nl) zijn op 

deze manier alle gegevens onvervaagd in het basisarchief van de NDFF in 

te zien.  

 

Het is niet toegestaan deze gegevens voor enig eigen commercieel of 

professioneel gebruik aan te wenden dan wel deze aan te bieden aan 

derden
10

. Locaties van bijzondere soorten mogen tevens nooit worden 

gedeeld of doorgegeven aan derden via sociale media als Twitter of 

Facebook. 

 

De toegang die aan validatoren wordt verleend is ruim om het valideren zo 

zorgvuldig en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, misbruik hiervan is 

echter te strengste verboden en leidt na ontdekking tot het onmiddellijk 

blokkeren van de toegang tot alle onderdelen van de NDFF. 

 

De kaartjes mogen naast direct gebruik voor validatiedoeleinden wel  

worden gebruikt voor: 

a) Opname in waarnemer-gerelateerde publicaties (bijv. kaartje in 

PGO-tijdschrift of districtnieuwsbrief) onder vermelding van 

copyright NDFF en datum van extractie.  

b) Het coördineren van vrijwilligersactiviteiten (bijv. kaartje ten 

behoeve van actualiseren soortwaarnemingen) onder vermelding 

van copyright NDFF en datum van extractie. 

 

Locaties van bijzondere soorten mogen voor eigen gebruik/belang worden 

bezocht ter verificatie ten behoeve van validatie houdend de toegangsregels 

van de terreineigenaar en in acht nemend de kwetsbaarheid van 

ecologische waarden voor verstoring.  
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 Onder commercieel of professioneel gebruik wordt verstaan: het inzetten van inhoudelijke 

verspreidingsgegevens voor ruimtelijke planvorming, - inrichting en beheer, 
vergunningverlening, handhaving, rapportages en verantwoording, ecologisch advies en 
wetenschappelijk onderzoek. 



Tips voor validatie 
 
Aanpassen validatieregels 
In principe geldt dat zoveel mogelijk waarnemingen automatisch gevalideerd 
worden. Hiertoe worden validatieregels opgesteld, die definiëren welke 
waarnemingen worden uitgeworpen. Krijgt u waarnemingen in uw lijst die 
automatisch gevalideerd hadden moeten worden? Neem dan contact op met 
uw soortgroepcoördinator. In overleg kunnen validatieregels worden 
aangepast.  
 
Formuleren van standaard antwoorden 
De opmerkingen die u hebt voor een waarnemer zijn vaak van dezelfde 
strekking. Het is daarom raadzaam om een aantal standaard antwoorden te 
formuleren, die u gemakkelijk kunt kopiëren – plakken. In de bijlage een 
suggestie voor deze standaard antwoorden 
 
Verschillende browsers 
Evenals aan de in- en uitvoerportalen, wordt ook aan het validatiesysteem 
nog steeds gewerkt. Het systeem functioneert niet optimaal in alle browsers. 
Het beste kunt u Firefox of Google Chrome gebruiken.  
 
Terug naar het vorige scherm 
gebruik nooit de knop ‘vorige’ in uw browser. U bent ingelogd in een 
beveiligde sessie en zult dan direct worden uitgelogd.  

 

 

 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Albert Vliegenthart 

(albert.vliegenthart@vlinderstichting.nl) of Renée Bekker 

(r.m.bekker@gegevensautoriteitnatuur.nl) 

 

 

 
  



Suggestie voor standaard antwoorden 

 

Andere soort voorstellen 
1) Beste [naam], [soortnaam] is een zeldzame soort. We controleren altijd 
alle waarnemingen van deze soort. Ben je helemaal zeker? Heb je wellicht 
een foto gemaakt? [alternatieve soortnaam] ligt vaak meer voor de hand, 
vandaar dit voorstel. Vriendelijke groet, [naam validator] 

 
2) Beste [naam], zou het een [alternatieve soortnaam] kunnen zijn, of betreft 
het een invoerfoutje? Zou je dan de soort willen aanpassen? Mocht je toch 
overtuigd zijn, dan stuur ik je een navraagformulier op waarop je een 
duidelijke beschrijving kunt geven. Vriendelijke groet, [naam validator] 

 
3) Beste [naam], kan het een [alternatieve soortnaam] geweest zijn, deze 
wordt momenteel zeer veel waargenomen en lijkt sterk op deze soort. 
Vriendelijke groet, [naam validator] 

 
Vraag om foto 
Beste [naam], dit is een bijzondere waarneming. Ben je helemaal zeker van 
de determinatie? Heb je toevallig een foto kunnen maken? Vriendelijke 
groet, [naam validator] 

 
Uitleg voor waarnemer 
Je kunt de voorgestelde soortnaam accepteren door de link aan te klikken.  

 

Naar de commissie 
Beste [naam], leuke waarneming! Zoals je wellicht weet moet deze soort 
door de commissie beoordeeld worden. Ik stuur je daarom even een 
navraagformulier toe. Vriendelijke groet, [naam validator] 
  



Commissie Kwaliteitsborging  

 
De Commissie Kwaliteitsborging draagt zorg voor het kwaliteitssysteem van 
de NDFF. Ze stelt de kaders voor validatie van waarnemingen en houdt 
toezicht op het deskundig gebruik van gegevens in de NDFF. 
 
Leden van de commissie: 
 
Renée Bekker  
Renée Bekker is programmamanager kwaliteit van de Gegevensautoriteit 
Natuur (GaN) en secretaris van de Commissie Kwaliteitsborging. Haar 
jarenlange ervaring als onderzoeker in de ecologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen komt bij het verzamelen en bewerken van natuurgegevens en het 
opzetten van grote databestanden zeer van pas. 
 
Jan van Groenendael 
Jan van Groenendael is hoogleraar aquatische ecologie aan de Radboud 
Universiteit. In 2007 werd hij door de toenmalige Minister Veerman (LNV) 
gevraagd om de Gegevensautoriteit Natuur te gaan leiden. Hij is de 
Gegevensautoriteit in persoon en heeft een ondersteunend bureau tot zijn 
beschikking. 
 
Tom van der Meij 
Tom van der Meij is statistisch onderzoeker bij de Projectgroep 
Natuurstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
 
Chris van Swaay 
Chris van Swaay werkt als projectleider bij De Vlinderstichting en 
vertegenwoordigt de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) in de 
Commissie Kwaliteitsborging. Al meer dan twintig jaar werkt hij aan de 
validatie van dagvlinderwaarnemingen, zowel van losse waarnemingen als 
binnen het Landelijk Meetnet Vlinders (een NEM-Meetnet). De expertise die 
hij daarin heeft opgedaan komen goed van pas om de kwaliteit van de NDFF 
verder te verbeteren. 
 
Albert Vliegenthart 
Albert Vliegenthart is validatiecoördinator van de NDFF en stuurt de 
verschillende validatieteams aan. Albert is projectleider bij De 
Vlinderstichting en heeft een brede ecologische kennis, die goed van pas 
komt om te communiceren over de validatie van verschillende soortgroepen. 



Hij is zelf soortgroepcoördinator van het validatieteam dagvlinders en 
valideert zelf al jaren dagvlinderwaarnemingen uit binnen- en buitenland. 
Met zijn positie in de Commissie Kwaliteitsborging vertegenwoordigd hij alle 
validatoren en houdt het validatieproces onder de aandacht bij de 
Gegevensautoriteit Natuur. 

 
Hisko de Vries 
Hisko de Vries is één van de medewerkers van Waarneming.nl, nu 

onderdeel van de Stichting Natuurinformatie en het aanspreekpunt voor 

validatiekwesties op Waarneming.nl. 
.  
 
 
De Commissie Kwaliteitsborging heeft een takenpakket samengesteld voor 
de kwaliteitsborging van de validatie van waarnemingen die in de NDFF 
worden opgenomen. 

 

  



Takenpakket validatieteam 

Validatieteams zijn verantwoordelijk voor de validatie van waarnemingen 
binnen hun soortengroep. Bij de afstemming tussen de soortengroepen staat 
de Commissie Kwaliteitsborging van de GaN in eerste instantie aan de lat.  

Het takenpakket van de validatieteams bestaat uit enkele onderdelen. We 
maken daarbij onderscheid tussen de algemene visie van de Commissie 
Kwaliteitsborging daarop en de voorlopig voorgestelde invulling daarvan. 

De drie hoofdtaken zijn: 
 
 

 



Overige taken van de validatieteams (met een lagere directe prioriteit) zijn:   
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