
    

CRR onder de loepCRR onder de loep

ConventiesConventies
RichtlijnenRichtlijnen

RegelsRegels



    

InleidingInleiding
– Denktank 01.10.2004 – 15.12.2004?
– Wikipedia:Denktank
– Sjabloon:Denktank

– Werkgroep CRR I 15.12.2004 – ?
– Wikipedia:CRR-Gebruikersportaal
– Categorie:Werkgroep CRR

– Werkgroep CRR II 06.03.2005 - ?
– Wikipedia:CRR-Wandelgang
– Sjabloon:Voorstel
– Categorie:Werkgroep CRR

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Denktank
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sjabloon:Denktank
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:CRR-Gebruikersportaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Werkgroep_CRR
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:CRR-wandelgang
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sjabloon:Voorstel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Werkgroep_CRR


    

ConventiesConventies
– con·ven·tie (de ~ (v.), ~s) 

– 1 internationale overeenkomst => verdrag 
– 2 vergadering [meestal als historische term] 
– 3 partijcongres in de Verenigde Staten waarop de 

kandidaat voor het presidentschap wordt gekozen 
– 4 regel voor maatschappelijke omgang => formaliteit, 

mores 
– 5 afgesproken wijze van bieden bij het bridgen
– Wikipedia:Conventies

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Conventies


    

RichtlijnenRichtlijnen
– richt·lijn (de ~) 

– 1 aanwijzing voor een te volgen gedrag => directief 
– 2 [jur.] bindend voorschrift 
– 3 lijn waarlangs grondwerk gegraven of metselwerk 

opgetrokken wordt => rooilijn 
– 4 denkbeeldige lijn waarover een vuurwapen gericht 

wordt => richtas

– Sjabloon:Richtlijnmenu

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sjabloon:Richtlijnmenu


    

RegelsRegels
– re·gel (de ~ (m.), ~en/~s) 

– 1 lijn waarop geschreven wordt 
– 2 reeks woorden over een bepaalde breedte 

geschreven of gedrukt 
– 3 de gewone orde der dingen 
– 4 bepaling waarnaar men zich richten moet 
– 5 smalle lat => richel 
– 6 [Belg., niet alg.] liniaal

– Wikipedia:Toch een paar regels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Toch een paar regels


    

KwalitatiefKwalitatief

• Het vrije karakter van Wikipedia
• Gewenste inhoud van de encyclopedie
• Gewenste vormgeving
• Gewenst gedrag binnen de virtuele 

gemeenschap



    

KwantitatiefKwantitatief
• Ander: 1687, Redirect: 64, Voorstel: 61, CRR:48, Werkgroep:21

Redirect
Voorstel
CRR
Werkgroep
Ander



    

CRRCRR
• Beleid voor gebruik van media 
• Belgisch Nederlands 
• Beschermingstatus van dieren 
• Bronvermelding 
• Bronvermelding in Harvardstijl 
• Citaatrecht 
• Citaatrecht/Argumenten 
• Citaatrecht/zin en onzin 
• Conventies 
• Doorverwijspagina 
• Doorverwijspagina/opiniepeiling 
• ESA afbeeldingenbeleid 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Beleid_voor_gebruik_van_media
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Belgisch_Nederlands
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Beschermingstatus_van_dieren
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Bronvermelding
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Bronvermelding_in_Harvardstijl
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Citaatrecht
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Citaatrecht/Argumenten
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Citaatrecht/zin_en_onzin
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Conventies
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Doorverwijspagina
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Doorverwijspagina/opiniepeiling
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:ESA_afbeeldingenbeleid


    

CRRCRR
• Ga uit van goede wil 
• Gebruikerspagina 
• Geen persoonlijke aanvallen 
• Gulden regels 
• Het benoemen van een pagina 
• Het recht de wiki te verlaten 
• Houden of weg er mee 
• Koel blijven wanneer het bewerken er heet aan toe gaat 
• Linken naar portalen 
• Moderator 
• Nederlandse titels 
• Neutraal standpunt 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Ga_uit_van_goede_wil
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Gebruikerspagina
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Geen_persoonlijke_aanvallen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Gulden_regels
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Het_benoemen_van_een_pagina
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Het_recht_de_wiki_te_verlaten
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Houden_of_weg_er_mee
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Koel_blijven_wanneer_het_bewerken_er_heet_aan_toe_gaat
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Linken_naar_portalen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Moderator
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Nederlandse_titels
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Neutraal_standpunt


    

CRRCRR
• Noord-Nederlands 
• Ondertekening 
• Onenigheid over de neutraliteit 
• Opiniepeiling 
• Privacybeleid 
• Regelingen rond moderatoren 
• Richtlijnen voor moderatoren 
• Stemprocedure 
• Stemvoorstel 
• Systeemontwikkelaar 
• Toch een paar regels 
• Transliteratie- en transcriptiegids 
• Transliteratie- en transcriptiegids/Latijn en Grieks 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Noord-Nederlands
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Ondertekening
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Onenigheid_over_de_neutraliteit
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Opiniepeiling
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Privacybeleid
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Regelingen_rond_moderatoren
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Richtlijnen_voor_moderatoren
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Stemprocedure
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Stemvoorstel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Systeemontwikkelaar
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Toch_een_paar_regels
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Transliteratie-_en_transcriptiegids
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Transliteratie-_en_transcriptiegids/Latijn_en_Grieks


    

CRRCRR
• Transliteratie- en transcriptiegids/Taalunie 
• Transliteratiegids 
• Voel je vrij en ga je gang 
• Voorbehoud medische lemma's 
• Vrijheid van meningsuiting 
• Vrijwaringsclausule 
• Wanneer extern linken 
• Wat Wikipedia niet is 
• Wat je niet moet doen 
• Wikiquette 
• Woordenboekdefinitie 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Transliteratie-_en_transcriptiegids/Taalunie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Transliteratiegids
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Voel_je_vrij_en_ga_je_gang
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Voorbehoud_medische_lemma's
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Vrijheid_van_meningsuiting
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Vrijwaringsclausule
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Wanneer_extern_linken
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Wat_Wikipedia_niet_is
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Wat_je_niet_moet_doen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Wikiquette
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Woordenboekdefinitie


    

5 Grondregels ter discussie 5 Grondregels ter discussie 
Het verbeteren van de kwaliteit, correctheid en volledigheid 

van de Wikipedia-encyclopedie is het enige doel van dit 
project.

Ieders bijdrage, hetzij aan artikelen, hetzij aan discussies, 
hoort uitsluitend dit doel te dienen.

Er dient een strikt onderscheid te worden gemaakt tussen 
feiten en meningen

Betracht terughoudendheid als uw mening niet door 
anderen gedeeld blijkt te worden.

Oordeel niet publiekelijk over anderen en baseer uw 
oordeel niet op een incident.

5 Pillars

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:CRR-Statuut
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Five_pillars


    

Punten ter discussie Punten ter discussie 

• Vindbaar maken van CRR
• Leesbaar maken van CRR
• Hiërachie in CRR (kleurtjes)
• Het vastleggen van CRR
• Stemprocedure versus opiniepeiling
• Richtlijnen voor moderatoren
• Nieuw blokkeerbeleid
• Arbitragecommissie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:CRR-Statuut
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Stemprocedure
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Opiniepeiling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Richtlijnen_voor_moderatoren

