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Inleiding 
 

Deze handleiding is opgesteld voor gebruikers van GBIdesktop 6.3.5. De handleiding geeft gebruikers inzicht in 

de functionaliteiten van deze applicatie en hoe ze kunnen worden gebruikt. Voor GBI 6 zijn verschillende add- 
ons beschikbaar. Dit zijn extra functionaliteiten die bij een specifieke taak kunnen worden gebruikt. De 

handleiding beschrijft de add-on Beeldkwaliteit. Er zijn ook handleidingen beschikbaar voor onder andere 

GBIdesktop en GBIonline.  
 

Mochten er na het lezen van deze handleiding nog vragen zijn dan kunnen deze tijdens kantoortijden (08.00 ‐ 

17.00 uur) worden gesteld aan de GBIservicedesk. Onze medewerkers van GBIservicedesk helpen je graag  

verder. Ook opmerkingen over deze handleiding horen wij graag. 

 

GBIservicedesk 

Telefoonnummer: 0513 634 4444 

E‐mail: support@gbiservicedesk.zendesk.com 
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1. Beeldkwaliteit 
 

1.1 Inleiding en achtergrond 
Veel beheerorganisaties laten het onderhoud van de buitenruimte beeldgericht uitvoeren in plaats van op 

frequentie. De add-on Beeldkwaliteit stelt de beheerorganisatie in staat om het uitgevoerde werk, veelal door 

de aannemer, te controleren.  

 

1.2 Inrichting kwaliteitscatalogus 
De add-on Beeldkwaliteit wordt geactiveerd middels een aanpassing van de licentie. Met de juiste licentie komt 

een extra tabblad bij de add-ons te staan.  

 

 
 

In het lint van de add-on Beeldkwaliteit zijn zes functionaliteiten aanwezig. Deze worden hieronder beschreven. 

 

1. Beheren – Hier kan de gebruiker een volledige catalogus voor de beeldkwaliteit inrichten; 

2. Voorbereiden – De schouwronden worden hier voorbereid; 

3. Starten – Hiermee kan de schouwronde gestart worden; 

4. Ambitie- Hier kunnen de ambities ingesteld worden; 

5. Uitvoerder – Uitvoerders worden hier gekoppeld aan de schaalbalken; 

6. Bestekspost – Hier stel je de termijnbedragen en drempelwaardes vast. 

 
De inrichting van de kwaliteitscatalogus wordt uitgevoerd met de functionaliteit Beheren. Hier kan een 

catalogus worden gemaakt of geïmporteerd. Er wordt veel gebruik gemaakt van de standaard CROW 

schouwcatalogus. Deze kan geleverd worden door DataQuint. Daarna kan deze naar eigen wens worden 

gewijzigd.  

 

Een kwaliteitscatalogus is opgebouwd uit verschillende onderdelen, waar rekening mee moet worden 

gehouden. Deze onderdelen worden hieronder beschreven. 

1.2.1 Catalogus 

Dit scherm toont een overzicht van de kwaliteitscatalogi met bijbehorende beeldmeetlatten. Er kan van 

verschillende catalogi gebruik worden gemaakt, zoals bestekschouw of burgerschouw. Ook kan per catalogus 

worden bepaald hoeveel kwaliteitsniveaus een beeldmeetlat heeft.  
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Nieuwe catalogus maken 

Om zelf een catalogus in te richten, klik in het tabblad Overzicht op de knop Nieuw. Geef de catalogus een 

naam en een omschrijving.  

 

Er zijn maximaal zes kwaliteitsniveaus, inclusief Niet van toepassing. Zet het vinkje bij actief uit wanneer 

minder kwaliteitsniveaus moeten worden gebruikt. Standaard wordt gebruik gemaakt van A+ tot en met D. Dit 

is aan te passen naar elke willekeurige waarde. De waarde die hier wordt gekozen, komt uiteindelijk ook in het 

schouwpaspoort te staan. 

 

Houdt er echter wel rekening mee, dat deze tekst uiteindelijk ook in het schouwpaspoort komt te staan. Lange 

teksten, zoals in onderstaande screenshots, zorgen voor een voller paspoort.  

 

 

 
 

Het tweede veld van het kwaliteitsniveau is een numeriek veld, dat gebruikt wordt voor het berekenen van de 

afkeur(rapportage). 

 

Catalogus importeren 

Voor het importeren van een catalogus klik je op het tabblad Importeren, kies het juiste bestand met de 

bijbehorende map met afbeeldingen en geef de catalogus een naam. 
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Er is een standaard CROW 2013 catalogus beschikbaar, met daarin alle beeldmeetlatten van het CROW. Het is 

ook mogelijk om de catalogus uit een GBI 5.6 ‘project te laten converteren naar GBI 6.3. Neem voor beide 

mogelijkheden contact op met DataQuint. Het resultaat is een SQLite-bestand (<bestandsnaam>.sqlite) en een 

map met afbeeldingen, die geïmporteerd kan worden.  

 

Een catalogus die geëxporteerd is vanuit een ander project (in GBI 6.3) kan ook geïmporteerd worden. In dit 

geval heeft de catalogus de extensie ‘.bkwcat’. 

 

Wanneer het bestand correct is geïmporteerd, verschijnt hiervan een melding. 

 

Catalogus exporteren 

Een ingerichte catalogus kan worden geëxporteerd op het tabblad Exporteren. Selecteer de gewenste 

catalogus, bepaal de bestandslocatie en klik op Exporteren. 

 

Catalogus archiveren 

Een kwaliteitscatalogus, die niet meer gebruikt wordt, kan gearchiveerd worden. Om een catalogus te 

archiveren, klik onder aan het scherm op Archiveren. 

 

Een gearchiveerde catalogus inclusief alle schouwresultaten kan weer beschikbaar worden gemaakt door de 

catalogus te selecteren en onder aan het scherm te klikken op Herstellen.  

 

Het is ook mogelijk om de gearchiveerde catalogus, inclusief alle bijbehorende schouwresultaten, definitief te 

verwijderen. Hierbij worden de schouwresultaten (in BKW_RESULTS) definitief verwijderd en kunnen ze niet 

meer geraadpleegd worden in GBI. Deze actie kan daarna niet meer hersteld worden. Selecteer de 

gearchiveerde catalogus en klik op Verwijderen. De schouwresultaten blijven wel beschikbaar in 

BKW_RESULTATEN en kunnen worden gebruikt om een rapportage uit te draaien.  

1.2.2 Beeldmeetlatten 

Wanneer een catalogus is geïmporteerd of een nieuwe is aangemaakt, kan deze verder worden ingericht op het 

tabblad Beeldmeetlatten. 

 

Bij een succesvolle import van de kwaliteitscatalogus, staat aan de linkerkant van het venster een verzameling 

beeldmeetlatten gecategoriseerd per aspect. Aan de rechterkant staan de afbeeldingen, omschrijvingen en 

kwaliteitseisen van de geselecteerde beeldmeetlat. Indien een nieuwe catalogus wordt ingericht, zijn de 

vensters geheel leeg.  
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Gebruik aspecten en objecttypen 

De beeldmeetlatten zijn onderverdeeld in aspecten. Bij de inrichting van de beeldmeetlatten is het belangrijk te 

realiseren, dat bij het uiteindelijk lopen van de schouwronde, de beeldmeetlatten per aspect staan 

weergegeven. De aspecten met beeldmeetlatten kunnen gesorteerd en dichtgeklapt worden. De schouwer 

werkt de schouwronde per aspect af. Voor het gebruiksgemak van de schouwer is het dus belangrijk dat er goed 

nagedacht wordt, hoe de beeldmeetlatten aan een aspect gekoppeld worden. 

 

In het onderstaand voorbeeld staan aan de linkerkant de aspecten die de schouwer afwerkt. 

 

Optioneel kan gebruik worden gemaakt van een objecttype, zoals ‘Elementverharding’ onder het hoofdaspect 

‘Onkruid op verharding’. Wanneer hier gebruik van gemaakt wordt, wordt deze onderverdeling van 

beeldmeetlatten ook getoond bij het uitvoeren van de schouwronde.  

 

Inrichten nieuwe catalogus 

Bij het inrichten van een nieuwe catalogus moeten de beeldmeetlatten aangemaakt worden. Selecteer eerst de 

gewenste catalogus en klik onderaan het venster op Nieuw.  
 

Geef de beeldmeetlat de gewenste naam, aspect en optioneel een objecttype. De beeldmeetlat komt onder het 

aspect aan de linkerkant van het venster te staan. Voor elke beeldmeetlat kunnen de onderstaande onderdelen 

worden ingevuld: 

• Afbeelding – Selecteer het vakje om een 

verkenner te open, waarmee de gewenste 

afbeelding kan worden gekoppeld; 

• Kwaliteitsomschrijving – Hier staat de 

omschrijving, waar de kwaliteit aan moet 

voldoen voor het betreffende niveau;  

• Eisen – Hier kan één of meerdere eisen 

worden geformuleerd. Bij het gebruik van 

meerdere eisen kan de schouwer gerichter 

beoordelen en uiteindelijk rapporteren naar 

de uitvoerende organisatie. Het gebruik van 

prestatie-eisen is optioneel. 

Met de knoppen  kunnen eisen 

worden toegevoegd en verwijderd. 

Met de knoppen  kan de volgorde 

van de eisen worden bepaald. 
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Aanpassing geïmporteerde catalogus 

De beeldmeetlatten kunnen aangepast worden naar eigen wens. De naam, aspect, objecttype, afbeeldingen, 

omschrijvingen en eisen kunnen aangepast worden.  
 

Algemene inrichting beeldmeetlatten 

Wanneer een beeldmeetlat is ingericht en hiervan een kopie moet worden gemaakt, klik je onder aan het 

scherm op Dupliceren. De combinatie van een beeldmeetlat en aspect moet uniek zijn. Het is dus mogelijk om 

exact dezelfde beeldmeetlat te hebben, maar met een ander aspect. Wanneer het in hetzelfde aspect moet 

komen, dan zal de naam van de beeldmeetlat afwijkend moeten zijn. 
 

De volgorde van de aspecten en beeldmeetlatten is te 

rangschikken door het aspect of individuele 

beeldmeetlatten te slepen naar de gewenste locatie. 

Beeldmeetlatten kunnen zo ook aan een ander aspect 

gehangen worden. Het groene pijltje aan de linkerzijde 

geeft aan of de beeldmeetlat of het aspect neergezet 

kan worden. 

 

 

Het is mogelijk om aan de beeldmeetlat het kenmerk Algemene indruk toe te wijzen. Bij de eigenschappen van 

de beeldmeetlat zit een schuifknop om dit aan of uit te zetten. Klik op Algemene indruk om te zorgen dat de 

beeldmeetlat dan iets over het hele aspect zegt.  

 

Meerdere beeldmeetlatten kunnen worden gekoppeld aan een algemene indruk van een aspect. Wanneer een 

rapportage wordt gegenereerd, bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor enkel de beeldmeetlatten met het 

kenmerk Algemene indruk. Op deze wijze wordt een beknopte rapportage gegenereerd met de algemene 

indruk.  

 

Ook kan een beeldmeetlat worden aangemaakt met de naam 

Algemene indruk - ….. Wanneer deze beeldmeetlatten 

worden toegewezen aan het kenmerk Algemene indruk, dan 

kan enkel hierover een rapportage gegenereerd worden. Hier 

hoeven dan geen afbeeldingen en of prestatie-eisen 

gekoppeld te worden. Een rapportage kan worden 

gegenereerd met per aspect één beeldmeetlat met algemene 

indrukken.  

 

De beeldmeetlatten, aspecten en objecttypen kunnen worden gewijzigd. Let er echter wel op dat dit 

consequenties heeft op de resultaten van de rapportage. 

1.2.3 Groepen 

Na het inrichten van de beeldmeetlatten is de catalogus klaar voor gebruik. Op het tabblad Groepen kunnen 

groepen worden gemaakt, met daarin een verzameling van aspecten met alle of een selectie van 

beeldmeetlatten.  

 

Een schouwronde bestaat uit één groep met daarin de aspecten en beeldmeetlatten. Zet dus alle 

beeldmeetlatten die nodig zijn voor een ronde in een groep. Een gebruiker kan verschillende groepen inrichten, 

afhankelijk van welk seizoen (bladval, maaien etc.) het is, of afhankelijk van welk type schouw het is.  
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Klik op Nieuw om een nieuwe groep aan te maken en geef de groep een naam. Nu kunnen, vanuit de ingerichte 

catalogus, beeldmeetlatten in de groep worden gezet door de beeldmeetlat of het aspect te selecteren en op 

de pijltjes te klikken.  

 
Belangrijk bij het inrichten van de groepen, is dat de volgorde van de aspecten en beeldmeetlatten in het 

rechtervenster ook wordt aangehouden in het schouwpaspoort. De beeldmeetlatten en aspecten kunnen naar 

de gewenste locatie worden gesleept. 

 

De groep kan worden gewijzigd. Let er echter wel op dat dit consequenties heeft op de resultaten van de 

rapportage. 

1.2.4 Sjablonen 

Richt op het tabblad Sjablonen de sjabloon in, dat gebruikt gaat worden voor het aanmaken van de 

schouwronde. Kies de gewenste catalogus en klik op Nieuw om een nieuw sjabloon aan te maken. Het is ook 

mogelijk om een bestaand sjabloon te dupliceren. 

 

 
 

Geef de sjabloon een naam en selecteer de gewenste schouwlocatielaag. Er kan geschouwd worden op de 

standaard raster- of puntenlaag, maar ook op objectlagen. Zo kan bijvoorbeeld ook steekproefsgewijs een 

snoeiproject van bomen worden nagelopen. Zorg ervoor dat ten miste de wijken of buurten in de 

schouwlocatielaag opgenomen zijn, anders is het niet mogelijk om een ronde aan te maken. 
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Koppel daarna de gewenste groep aan de sjabloon. Er wordt één groep aan een sjabloon gekoppeld, dus de 

inrichting van de groep dient volledig te zijn voor de sjabloon. 
 

Vink de gewenste eigenschappen van de sjabloon aan. De gebruiker kan selecteren uit: 
 

• Voorbeeldfoto’s tonen; 

• Verplicht invoeren van alle beeldmeetlatten; 

• Verplicht invoeren van alle prestatie-eisen; 

• Verplicht foto’s maken bij afkeur; 

• Ambitieniveaus tonen. 
 

1.2.5 Wijziging van inrichting 

Bij het uitvoeren van de schouwronden worden de resultaten weggeschreven in een schouwresultatentabel. 

Daarin staan de beeldmeetlat, aspect en groep bij het schouwresultaat. Wanneer tussen de ronden of tijdens 

het lopen van de ronde de catalogus wordt aangepast, komen er dan ook andere combinaties (van 

beeldmeetlat naam, aspect en groep) in de schouwresultatentabel. De structuur wijzigt op deze manier en de 

rapportage kan het geheel niet meer volledig groeperen. De rapportage komt dus met nieuwe combinaties van 

de oude en nieuwe structuur.  
 

Het tussentijds aanpassen van de schouwcatalogus is in veel situaties ook zeker af te raden. Enkel wanneer de 

aanpassing van de ronde noodzakelijk is, eventueel met verlies van data, kan er gekozen worden om de 

wijziging op te slaan.  
 

Wanneer een wijziging wordt doorgevoerd die consequenties kan hebben op een bestaande ronde, verschijnt 

er een waarschuwing.  

 

 

1.2.6 Inrichting schouwlocatielaag 

Er zijn standaard een aantal attributen gereserveerd voor de inrichting van de schouwlocatielaag, zoals 

locatienummer en wijk. De attributen zijn geserveerd, zodat deze ook gebruikt kunnen worden in de standaard 

schouwrapportages. Op de betreffende attributen kan dan gefilterd worden, zodat de juiste resultaten in het 

rapport getoond worden. Ook bij inrichten van een schouwronde kan op de attributen gefilterd worden. 

Attributen in de schouwlocatielaag die niet gereserveerd zijn, kunnen niet gebruikt om op te filteren. Om het 

wel mogelijk te maken, dat er gebruik gemaakt wordt van andere attributen om op te filteren, zijn er twee 

‘vrije’ velden toegevoegd, namelijk OVERIG1 en OVERIG2. 

 

Wanneer je een schouwlocatielaag, bijvoorbeeld de laag ‘Schouwvlakken’ houdt er dan rekening mee dat het 

wenselijk is dat je de onderstaande attributen toevoegt aan de laag. Dan komen ze automatisch terug bij het 

inrichten van een ronde en het genereren van een rapportage. 
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• LOCATIENUMMER   VARCHAR2 (255 byte) 

• LOCATIEOMSCHRIJVING  VARCHAR2 (1999 byte)  

• WOONPLAATS   VARCHAR2 (255 byte) 

• WIJK    VARCHAR2 (255 byte) 

• BUURT    VARCHAR2 (255 byte) 

• BEBOUWDEKOM   VARCHAR2 (255 byte) 

• FUNCTIONEELGEBIED  VARCHAR2 (255 byte) 

• OVERIG1   VARCHAR2 (255 byte) 

• OVERIG2   VARCHAR2 (255 byte) 

 

1.3 Voorbereiden schouwrondes 
Met de functionaliteit Beheren is een catalogus met beeldmeetlatten gebruikt om een specifiek sjabloon aan te 

maken, gericht op een bepaalde schouw. Dit sjabloon wordt gebruikt in de functionaliteit Voorbereiden om 

schouwronden in te richten. De selectie van beeldmeetlatten met de bijbehorende schouwlocatielaag is 

klaargezet. De volgende stap is te bepalen hoeveel ronden er gelopen worden en welke schouwlocaties in de 

ronden gezet moeten worden. 
 

Klik in het lint onder de add-on Beeldkwaliteit op de knop Voorbereiden. In het veld Catalogus staan de 

beschikbare catalogi, die ingericht zijn. Selecteer de gewenste catalogus.  
 

Een volledig ingerichte catalogus bevat minimaal één sjabloon, deze kan aan de linkerkant van het scherm 

worden geselecteerd. Selecteer de sjabloon en klik op Nieuw om een nieuwe ronde aan te maken. Deze ronde 

komt automatisch onder de sjabloon te hangen.  
 

Geef de schouwronde een ‘logische’ naam. Houdt er rekening mee dat het sorteren goed uitgevoerd kan 

worden. Wanneer bijvoorbeeld wordt gestart met het jaartal, dan komen in de rapportage of in lijsten alle 

ronden van dat jaar ook gestructureerd onder elkaar te staan. Geadviseerd wordt om niet ‘ronde 1’ te 

gebruiken, maar ‘ronde 01’, zodat ronde 02 netjes boven ronde 11 staat.  

 

Het is mogelijk om eerder ingerichte ronden uit te sluiten. Dit houdt in dat de schouwlocaties die in deze ronde 

staan, niet meer geselecteerd kunnen worden in de nieuw in te richten ronde.  

 

 
 

Het selecteren van de schouwlocaties gaat op basis van twee vensters. In het linker venster staan alle 

schouwlocaties van de schouwlocatielaag, die ingesteld is bij het aanmaken van de sjabloon. In het rechter 

venster staan de schouwlocaties die geschouwd gaan worden in de betreffende ronde. 
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Met de blauwe pijltjes kan een enkele schouwlocatie of kunnen alle 

schouwlocaties worden verplaatst tussen de vensters.  

 

Klik op het gele filter icoon om een willekeurige selectie te maken. 

Deze selectie kan worden gemaakt op basis van een percentage of 

een aantal. Klik op OK. De willekeurig geselecteerde locaties staan 

nu in het rechter scherm. 

 

 

De kolom ID bevat de unieke sleutels van de laag (GEOVISIA_ID of OBJECT_GUID). Daarnaast staan de andere 

databaseveldnamen die in de laag staan. Net zoals in het lijstoverzicht is het mogelijk om hierop te filteren. Op 

basis van de filtering worden de beschikbare schouwlocaties getoond, die meegenomen kunnen worden in de 

ronde. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld 40 locaties in de bebouwde kom willekeurig te laten selecteren en 10 

locaties buiten de bebouwde kom.  

 

Een ronde kan ook gearchiveerd worden. De ronde kan niet meer klaargezet worden, maar de data staat nog 

wel in de rapportage tabel. Dit dient als een archief. 

 

1.4 Instellen ambities, uitvoerders en termijnbedragen 

Naast het inrichten van een catalogus en het aanmaken van de schouwrondes zijn een aantal functionaliteiten 

optioneel toe te voegen. Onder het kopje ‘Uitvoering’ kunnen de ambities ingesteld worden, uitvoerders 

toegekend worden en de besteksposten met termijnbedragen bepaald worden. 

1.4.1 Ambitie instellen 

Klik op de knop Ambitie om de ambities voor het schouwen in te stellen. De ambities worden gekoppeld aan 

een sjabloon, net als de uitvoerders en de bestekposten met termijnbedragen. Het is dus mogelijk om in een 

catalogus meerdere sjablonen, met andere ambities in te stellen.  

Selecteer de gewenste 

catalogus en daarna het 

gewenste sjabloon. Klik op 

Kolommen kiezen om te 

bepalen op welke wijze de 

ambitie toegekend moet 

worden. Dit kan namelijk op 

verschillende niveaus, zoals 

op basis van welke wijk, 

aspect of zelfs op 

beeldmeetlatniveau. 

Het toekennen van de 

ambities kan bepaald worden 

op attributen vanuit de 

catalogus en/of de 

schouwlocatielaag. Selecteer 

de attributen (kolommen) 

waarop je de ambitie wil 

bepalen. Advies: selecteer de kolommen van grof naar fijn. In bovenstaande voorbeeld worden de ambities 

eerst op het attribuut ‘Aspect’ gegroepeerd en daarna op ‘Wijk’. Wanneer eerst op ‘Wijk’ gegroepeerd moet 

worden, dan kan het attribuut omhoog of omlaag geschoven worden (zie bovenstaand voorbeeld).  
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In het resultaat staan de gegroepeerde attributen, waarop de ambities bepaald kunnen worden.  

 

De attribuut, die bij het kiezen van de kolommen bovenaan gezet is, staat boven het scherm. In het voorbeeld 

is dat ‘Aspect’. Er kan een ambitieniveau toegekend worden aan alle unieke waardes van het attribuut. In het 

voorbeeld is de ambitie A toegekend aan het aspect ‘Groen’.  Automatisch wordt deze ambitie ook gezet bij de 

onderliggende gegroepeerde wijken. Wanneer er onderscheid is per wijk, dan kan het ambitieniveau ook op dit 

niveau aangepast worden. De ambitie van het attribuut op het hoogste niveau (Aspect in voorbeeld) wordt 

rood weergegeven, zodat het duidelijk opvalt dat er bewust een andere ambitie is toegekend op een lager 

niveau. 

Door gebruik te maken van verschillende attributen, kunnen er hele specifieke ambitieniveaus worden 

toegekend. Gebruik maken van veel attributen, met afwijkende ambitieniveaus zorgt er wel voor dat het 

complexer wordt om het overzicht te bewaren en termijnbedragen toe te kennen. 

1.4.2 Uitvoerders toekennen 

Het is mogelijk om uitvoerders toe te kennen aan schouwlocaties tot op 

niveau van individuele beeldmeetlatten. Door uitvoerders toe te kennen, is 

het mogelijk om hierop te filteren en te rapporteren. 

Klik op Uitvoerder om dit menu te openen. De uitvoerders worden net als de 

ambities en de bestekposten met termijnbedragen gekoppeld aan een 

sjabloon. Selecteer eerst de Catalogus en daarna het Sjabloon.  

Voeg uitvoerders toe door te klikken op Uitvoerder beheren. In het venster 

kan met behulp van het blauwe + en – teken uitvoerders(namen) worden 

toegevoegd.  
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Klik op Kolommen kiezen om de attributen (kolommen) te kiezen waarop bepaald gaat worden welke 

uitvoerder verantwoordelijk is voor de beeldmeetlat. Dit werkt hetzelfde als beschreven is bij het toekennen 

van de ambities. In onderstaand voorbeeld is gekozen voor het hoofd attribuut ‘Wijk’ en het attribuut ‘Aspect’. 

 

De uitvoerders kunnen toegekend worden aan de ‘Wijk’ en er kan nog een onderverdeling gemaakt worden op 

basis van het ‘Aspect’. In het bovenstaand voorbeeld is Aannemer A toegekend aan het aspect ‘Groen’ en 

verantwoordelijk in alle wijken. Per wijk is er echter wel een andere aannemer verantwoordelijk voor het 

aspect ‘Meubilair’. 

1.4.3 Besteksposten en termijnbedragen 

Het is mogelijk om de beeldmeetlatten te koppelen aan besteksposten met bijbehorende termijnbedragen en 

drempelwaardes. Klik op Besteksposten om dit in te richten. 

De besteksposten met termijnbedragen worden gekoppeld aan het sjabloon. Selecteer de Catalogus en het 

gewenste Sjabloon.  

Klik op Besteksposten beheren om de bestekposten in te richten. Klik op het blauwe + teken om een 

bestekspost toe te voegen. Vul het termijnbedrag en de drempelwaarde in. 

 

Wanneer alle besteksposten gedefinieerd zijn, dan kunnen ze daarna toegekend worden aan wijken, aspecten, 

beeldmeetlatten etc. Klik op Kolommen kiezen om de attributen te bepalen waar de bestekposten van 
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afhankelijk zijn. Dit werkt hetzelfde als beschreven is bij het toekennen van de ambities en uitvoerders. In 

onderstaand voorbeeld is gekozen voor het hoofd attribuut ‘Wijk’ en het attribuut ‘Beeldmeetlat’. 

 

Koppel de Bestekpost aan de betreffende objecten, gegroepeerd per wijk en beeldmeetlat. Op basis van deze 

configuratie worden de termijnbedragen en eventuele sancties berekend in de rapportage. 

1.5 Schouw uitvoeren 
De schouwronde is, met de functionaliteiten Beheren, Voorbereiden, Ambities, Uitvoerder en Besteksposten, 

volledig ingericht en is klaar om te worden uitgevoerd. De tot nu toe beschreven functionaliteiten, 

hoofdstukken 1.2 tot en met 1.4, worden uitgevoerd door degene die de schouw inricht. De schouwer, die 

buiten de schouwlocaties inspecteert, heeft een andere rol dan degene die het beeldkwaliteit project inricht.  

1.5.1 Starten schouwronde 

De functionaliteit Starten wordt gebruikt door de schouwer zelf om een ingerichte ronde klaar te zetten. Klik in 

het lint onder de add-on Beeldkwaliteit op de knop Starten. Een venster verschijnt met daarin een keuzelijst 

van de beschikbare ronden.  

 

 
 

Selecteer de ronde en klik op OK. De ronde wordt door GBI klaargezet en in de legenda verschijnt de selectie 

met daarin de schouwlocaties (dit is een tijdelijke laag in de legenda), die geïnspecteerd moeten worden en die 

geïnspecteerd zijn. 

 

 

 

 

 

De instellingen voor kleur en transparantie van de selecties zijn aan te passen in het Instellingen-menu. Dit 

wordt verder besproken onder 1.6 Instellingen. 
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1.5.2 Uitvoeren schouwronde 

De kwaliteitscatalogus en de ronden zijn ingericht. De schouwer kan naar buiten om de schouw uit te voeren. 

Wanneer de ronde correct is klaargezet, dan zijn in de legenda twee selecties te zien onder de legendagroep 

Beeldkwaliteit – Add-on. Dit wordt beschreven onder 12.4 Starten. 

 

Het uitvoeren van de schouw werkt hetzelfde als het openen van een paspoort.  

 

Klik op de schouwlocatielaag om de laag actief 

te maken en daarna op het object dat moet 

worden geschouwd. In het paspoort van het 

object is een extra tabblad te zien.  

 

Het tabblad, met het symbool van een leeg 

formulier, is het standaard paspoort van het 

object. Het tabblad, met het symbool van de 

verrekijker, is het schouwpaspoort. 

 

Klik op het tabblad van het schouwpaspoort om de schouw te kunnen uitvoeren. 

 
 

Boven aan het paspoort is de voortgang te zien van het invullen van het paspoort. Wanneer een score is 

toegekend aan een beeldmeetlat, dan wordt de voortgang bijgewerkt. Ook schuift het paspoort automatisch 

door naar beneden, zodat het niet nodig is te scrollen. 

 

Aan de linkerzijde van het paspoort staan de aspecten, zoals deze ingericht zijn in het menu Beheren. Klik op 

een aspect om het paspoort automatisch de bijbehorende beeldmeetlatten te laten tonen. 
 

Klik op het rondje boven de foto om een score te geven aan een beeldmeetlat. In het rondje staat de waarde, 

zoals deze bepaald zijn bij het inrichten van de catalogus.  
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De ambitie voor de betreffende beeldmeetlat wordt met een horizontaal zwart 

streepje onder de foto met begeleidende tekst weergegeven. In het voorbeeld zie 

je dat dit onder de score ‘A’ staat. Er is B gescoord, dus is er afkeur.  

 

Bij gebruik van kwaliteitseisen, kunnen deze zichtbaar worden gemaakt door op 

de donkere balk links van de beeldmeetlat te klikken. De balk wordt blauw en de 

kwaliteitseisen zijn zichtbaar.  

 

Wanneer een beeldmeetlat meerdere kwaliteitseisen heeft, dan geldt de laagste score als de overall score voor 

de beeldmeetlat. Rechts van de naam van de beeldmeetlat staat hoeveel prestatie-eisen er zijn en hoeveel er 

ingevuld zijn.  
 

Wanneer de prestatie-eisen zijn ingevuld, maar vervolgens een andere overall score wordt toegekend aan de 

beeldmeetlat, dan wordt onderstaande melding weergegeven. De resultaten met foto’s en commentaar 

worden verwijderd wanneer op Ja wordt geklikt. 

 

 
 

Vink N.V.T. aan indien geen score kan worden gegeven aan de beeldmeetlat.  

 

Bij elke beeldmeetlat en/of kwaliteitseis is het mogelijk om commentaar of een afbeelding te 

koppelen. Deze twee knoppen staan boven N.V.T.  

 

In het sjabloon wordt bepaald of alle beeldmeetlatten en/of prestatie-

eisen verplicht moeten worden ingevoerd. Wanneer dit is aangevinkt, 

zullen alle velden moeten worden ingevuld voordat het paspoort kan 

worden opgeslagen. GBI helpt hierbij door per aspect aan te geven 

hoeveel er nog moet worden ingevuld.  

 

Enkel wanneer het hele paspoort is gevuld, verdwijnt de melding en 

kan de schouwer naar de volgende schouwlocatie. 

 

Boven aan het paspoort staan een aantal functionaliteiten, om te helpen bij het goed en volledig invullen van 

het schouwpaspoort. Als je het hele paspoort hebt gevuld, maar de melding krijg dat niet alles is gevuld, kan je 

met de onderstaande knoppen een snelle analyse doen van het ingevulde paspoort. 

 

 

Wanneer je op een symbool hierboven klikt, dan wordt er gefilterd op beeldmeetlatten. 

1. Vinkje  - Enkel de nog niet volledig ingevulde beeldmeetlatten; 

2. Sterretje - Enkel de beeldmeetlatten met afkeur; 

3. Hamer  - Enkel de beeldmeetlatten die overruled zijn; 

4. Tekstballon - Enkel de beeldmeetlatten met opmerkingen; 

5. Afbeelding - Enkel de beeldmeetlatten, waaraan een afbeelding is gekoppeld; 
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6. N.V.T.  - Zet hiermee alle beeldmeetlatten op n.v.t. 

7. Dakje  - Klap alle prestatie-eisen uit, zodat deze gevuld kunnen worden 

8. Vergrootglas - Filteren op trefwoorden, zoals naam van beeldmeetlat 

1.5.3 Overrulen van schouwresultaten 

Schouwresultaten kunnen overruled worden, om bijvoorbeeld afkeur met een geldige verklaring alsnog goed te 

keuren, zodat er geen sancties gegeven hoeven te worden.  

Om te overrulen moet rekening gehouden worden met onderstaande punten: 

1. Gebruiker moet de rechten hebben om te kunnen overrulen 

2. De overruler kan enkel andere gebruikers overrulen en dus niet zichzelf 

 

Wanneer een beeldmeetlat overruled wordt, dan wordt niet enkel ‘gewoon’ het paspoort gewijzigd naar de 

gewenste score. De beeldmeetlat wordt gekenmerkt als overruled, zodat hier ook op gefilterd kan worden en 

in een rapportage gepresenteerd kan worden.  

Wanneer de overruler een score wil wijzigen dan verschijnt onderstaand venster. Klik op ‘Ja’ om de score te 

overrulen. Geef de reden aan, waarom de score overruled wordt. 

 

1.6 Instellingen en autorisatie 

Om een goede schouwronde te lopen, zonder dat de kwaliteitscatalogus kan worden aangepast, kan een aantal 

instellingen en autorisaties worden aangepast. Belangrijk is om te bepalen wat een gebruiker wel en niet kan.  

1.6.1 Instellingen 

De instellingen van Beeldkwaliteit staan in het Instellingenmenu onder de kop Add-on instellingen. Het venster 

bevat drie tabbladen, waar de transparantie en kleur van de selecties aangepast kunnen worden. Het 

aanpassen van de instellingen geldt voor alle gebruikers, het gaat dus niet om persoonlijke instellingen. 

 

De ingestelde opmaak van de selecties wordt opgebouwd wanneer een schouwronde wordt klaargezet.  

 

Algemeen 

Onder dit tabblad wordt de transparantie van de laag ingesteld. Op deze manier ziet de schouwer in de kaart 

welk vlak er geschouwd moet worden en wat eronder ligt.  

 

Hier kan ook een alternatieve locatie voor de systeemtabellen worden opgegeven. Standaard worden de 

tabellen in het systeemschema van het project gebruikt om de data op te slaan, maar bij veel beeldkwaliteit-

data kan het wenselijk zijn om de data in een apart schema op te slaan. 

 

Inspecteren 

Hier kunnen de opmaakeigenschappen van de selectie Inspecteren worden aangepast, net zoals in de 

standaard GBI functionaliteiten. Een schouwlocatielaag kan een punt, lijn of vlak zijn. Het is dus mogelijk om 

voor elk geometrietype de eigenschappen in te stellen.  
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Bij het instellen van de opmaakeigenschappen van een vlak kan er behalve een transparant vlak ook gekozen 

worden voor een ‘leeg’ vlak, dus zonder patroon maar met een dikke buitenlijn. Een ’leeg’ vlak zorgt ervoor dat 

de objecten in het schouwvlak duidelijk zichtbaar zijn.  

 

Geïnspecteerd 

Hier kunnen de opmaakeigenschappen van de selectie Geïnspecteerd worden aangepast.  

 

 

1.6.2 Autorisaties 

De applicatiebeheerder kan in het autorisatiescherm rechten geven aan gebruikers. Op het tabblad Add-ons 

staan de autorisaties voor de verschillende add-ons, die geactiveerd zijn.  

 

Selecteer de add-on Beeldkwaliteit. Er staan twee tabbladen, namelijk Beheer en Catalogus. 

 

Beheer 

In dit autorisatiescherm kan worden ingesteld welke functionaliteiten een gebruiker of groep kan uitvoeren.  
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• Beheren – Aanpassen van de kwaliteitscatalogus met aspecten, groepen en sjablonen;  

• Ronden Inzien – Inzien van de schouwronde; 

• Ronden Muteren – Aanpassen van de schouwronde;  

• Starten – Het starten van de schouwronde; 

• Inspecteren – Uitvoeren van de schouwronde; 

• Overrule – Gebruiker rechten geven om te overrulen van andere gebruikers; 

• Ambities – Aanpassen van de ambities; 

• Uitvoerders – Aanpassen van de uitvoerders; 

• Besteksposten – Aanpassen van de besteksposten, met termijnbedragen en drempels. 

 

Een schouwer die buiten de schouw uitvoert, zou bijvoorbeeld rechten kunnen krijgen op Inspecteren en 

Ronden starten. De schouwer kan dan zelf de ronde starten en uitvoeren en na een schouwperiode de 

volgende ronde weer starten. Wanneer de andere autorisaties op Geen toegang ingesteld staan, kan de 

schouwer de ronden en catalogus niet aanpassen.  

 

Catalogus 

In dit autorisatiescherm kan worden ingesteld welke catalogus de gebruiker of groep kan aanpassen. Een 

gebruiker kan dus gekoppeld worden aan een bepaalde catalogus. Hier kunnen rechten worden toegekend aan 

een gebruiker en/of gebruikersgroep. Een gebruiker kan de catalogus inzien en aanpassen wanneer de rechten 

op Muteren staan.  

Wanneer de gebruiker op het tabblad Beheer geen rechten heeft op Beheren, dan kan de gebruiker geen 

enkele catalogus beheren. Wanneer de rechten op Volledig staan, maar op het tabblad Catalogus geen enkele 

catalogus op muteren staat, dan kan de gebruiker ook geen enkele catalogus aanpassen. De combinatie van 

rechten, zorgt voor de gewenste autorisatie. 

 

 
 

1.7 Fieldexport 

Bij het maken van een fieldexport is het van belang of de tabellen met de schouwgegevens (catalogus, ronden 

et cetera) mee geëxporteerd moeten worden. Zonder deze tabellen kan er niet geschouwd worden en staan de 

schouw-functionaliteiten uit. Wanneer bijvoorbeeld een fieldexport van een boominspectie wordt gemaakt, 

dan is het streven tot een zo compact mogelijke fieldexport te komen, zonder onnodige schouwtabellen.  
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Selecteer de knop Add-on-configuratie in het scherm van de fieldexport.  

 

Kies in het venster welke add-ons moeten worden uitgesloten. Bij het lopen van een schouw zijn de 

schouwtabellen nodig en moet het vinkje bij Beeldkwaliteit uit staan. 

Klik op de knop Configureren om te kiezen welke ronden mee moeten worden geëxporteerd in de fieldexport. 

Standaard staat geen enkele ronde geselecteerd wanneer een fieldexport wordt geëxporteerd.  

 

 
 

Let op! Beeldkwaliteit rapportages werken niet in een Field Export. 


