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10.00 - 10.30: Inloop
10.30 - 11.30: Introductie
11.30 - 13:00: Eerste stap

13:00 - 14.00: Lunch
14.00 - 16.00: werken aan specifieke artikelen

16.00 - 17.00: afsluiting



  

Deze presentatie is bewerkbaar



  

Een simpele vraag



  

Wikipedia
● De vrije encyclopedie die 

iedereen kan bewerken
● >250 talen
● >17 miljoen artikelen
● Gestart in 2001 als 

experiment door Larry 
Sanger en Jimmy Wales

● Grootste en meest 
gebruikte referentiewerk 
ter wereld



  



  

Wikipedia
● Nr. 5 in top 100 websites 

wereldwijd
● 11 miljard bekeken 

pageviews per maand
● 371 miljoen unieke 

bezoekers per maand
● >7500 nieuwe artikelen per 

dag
● NL: 5 miljoen pageviews 

per dag, bijna 600.000 
artikelen



  

Wikipedia
● Reclamevrij
● Ideële instelling zonder 

winstoogmerk
● <60 betaalde 

werknemers
● Vrijwilligers
● Vrije inhoud
● Omzet: $10 miljoen
● Donaties



  

Hoe?



  

Wikipedia
● 25% van alle pagina's 

zijn artikelen
● Overleg, redirects, 

media, meta-pagina's
● 1 miljard bewerkingen 

(400.000 per dag)
● 100.000 actieve 

gebruikers (5+ edits per 
maand)

● Nederland: 1500



  

Samenwerken!



  

● Iedereen kan bijdragen
● Ook zonder gebruikersaccount
● Geen toelatingsexamen
● Geen onderscheid in niveau
● Geen specialisaties
● Wisdom of crowds
● Voel je vrij en ga je gang!



  



  

● Controle nieuwe artikelen
● Verwijderlijsten
● Bewerkingssamenvattingen
● Moderatoren, gekozen door de gemeenschap: 

geen inhoudelijke zeggenschap, maar 
begeleider bij conflicten



  

Overlegpagina's



  

Blauwe Keet: buurtschap, gehucht, plaatsaanduiding of toch iets anders?



  

● Wikipedia is een encyclopedie
– Geen origineel onderzoek
– Geen zelfpromotie
– Relevantie

● Wikipedia heeft een neutraal standpunt
● Wikipedia bevat vrije inhoud
● Wikipedia heeft een gedragscode
● Wikipedia heeft geen harde regels



  

Geen origineel onderzoek



  

 en·cy·clo·pe·die [ansiekloopedie] de; v -dieën 
alfabetisch geordend boek of bestand met 

beschrijvende informatie, afbeeldingen enz. over 
een groot aantal zaken en begrippen



  

● Wikibooks
● Wiktionary
● Wikisource
● Wikispecies
● Wikimedia Commons



  

● Bijna 8 miljoen 
afbeeldingen en 
mediabestanden

● Centrale mediabank
● Vrij gelicenseerd
● Media b.v. afkomstig 

van Flickr, USA
● En van Nederlandse 

musea!



  

Wikimedia
● Organisatie achter 

Wikipedia en andere 
projecten 

● Ondersteunen van de 
projecten (technisch en 
praktisch, niet 
inhoudelijk!)

● Uitdragen van de idealen
● 28 chapters



  



  



  

Wiki loves art



  

● Meer dan 5000 foto's
● Rond de 300 

fotografen
● Ander publiek musea
● Vrije foto's voor bij 

artikelen
● Artikelen worden 

verrijkt



  



  



  

Waarom samenwerken met de culturele sector?



  

Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije 
toegang heeft tot alle kennis.

Dat is waar wij aan werken.



  



  



  



  

Vrij te zijn om kennis:
● Te bewerken
● Te verspreiden
● Te bestuderen
● Te gebruiken
Door middel van vrije 
licenties



  

● Vrijgave 
Polygoonjournaals

● Meer dan 1100 
filmpjes

● Rechtenvrij 
● 675 op Commons



  

 



  

● Vrijgave meer dan 
35.000 beelden

● Nu op Commons
Artikelen op 
Wikipedia



  



  



  

Wilhelm Pieck



  



  



  



  

● Iedereen kan bijdragen
● Waar willen jullie aan werken? (onderwerpen)
● Groepjes maken
● Werken aan artikelen!
● Reflectie



  

● Accounts aanmaken onder eigen naam
● Wikicode in de zandbak

– Stukje tekst maken
– Link maken
– Plaatje toevoegen

● Artikel uitzoeken
● Schrijven!
● Bewerkingsbeschrijving



  

Bronvermeldingen
● Chokwebeelden: Pachango / Niels / CC-BY-SA

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLANL_-_Pachango_-_Tropenmuseum_-_Chokwebeeld_%281%29.jpg

● Tempelleeuw: Mischa de Muynck / CC-BY-SA
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLANL_-_Mischa_de_Muynck_-_Tempelleeuw,_japan_1670-1690_mischademuynck2009_%283%29.jpg

● Vincent van Gogh: h3m3ls / CC-BY-SA
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLANL_-_h3m3ls_-_Vincent_van_Gogh_Self-portrait.jpg

● Aanleg metrolijn:Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid / NOS / CC-BY-SA
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Reportage_over_de_metro.ogg

● Beeld Rodin met trap: Sue Roberts / CC-BY-SA
http://www.flickr.com/photos/suerobertsnl/3676561248/

● Platenspeler: Knipsermann / CC-BY
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:33_Umin.jpg

● Cassetebandjes: Hmvh / PD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heap_of_tapes.jpg

● Wikipedia en Wikimedia-logos vallen onder het normale auteusrecht en zijn beschermde merken van de Wikimedia Foundation Inc. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLANL_-_Pachango_-_Tropenmuseum_-_Chokwebeeld_%281%29.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLANL_-_Mischa_de_Muynck_-_Tempelleeuw,_japan_1670-1690_mischademuynck2009_%283%29.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLANL_-_h3m3ls_-_Vincent_van_Gogh_Self-portrait.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Reportage_over_de_metro.ogg
http://www.flickr.com/photos/suerobertsnl/3676561248/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:33_Umin.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heap_of_tapes.jpg


  

Deze presentatie is gelicenseerd onder 
Creative Commons BY-SA 3.0

hay@wmnederland.nl
http://www.twitter.com/huskyr

wm-nl@wikimedia.org
http://nl.wikimedia.org

http://www.twitter.com/wmnl

mailto:hay@wmnederland.nl
http://www.twitter.com/huskyr
mailto:wm-nl@wikimedia.org
http://nl.wikimedia.org/
http://www.twitter.com/wmnl
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