Wikipedia en het onderwijs: verkenning van veld en kansen
Inleiding
Wikimedia Nederland (WMNL) ondersteunt in Nederland de vrijwilligers die werken aan Wikipedia en
andere projecten die kennis vrij beschikbaar maken voor iedereen. Wikimedia Nederland biedt
vrijwilligers ondersteuning, organiseert activiteiten en trainingen, werft fondsen, is een spreekbuis naar
het algemene publiek en eerste aanspreekpunt voor organisaties en instellingen die samenwerking
zoeken. De vereniging zorgt voor informatie en publiciteit rondom het onderwerp vrije kennis en adviseert
culturele instellingen bij het vrijgeven en uploaden van (beeld)materiaal. Wikimedia Nederland werkt
momenteel o.a samen met Nationaal Archief, Koninklijke Bibliotheek, Teylersmuseum, Tropenmuseum
en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Wikimedia Nederland heeft géén zeggenschap over de inhoud van
Wikipedia.
Educatie als nieuw werkterrein
In 2014 wil Wikimedia Nederland de mogelijkheden verkennen om in het educatieve werkveld actief te
zijn. In enkele andere landen zijn reeds goede samenwerkingsverbanden opgezet tussen Wikimedia en
het onderwijs. Wikimedia Nederland is benieuwd welke mogelijkheden er in Nederland zijn om
succesvolle relaties aan te gaan met onderwijsinstellingen of met medewerkers en/of
studenten/leerlingen daarvan. Daarbij zou voorop moeten staan dat zowel het onderwijs als Wikimedia
toegevoegde waarde zien in de samenwerking. Op de wikipagina
https://nl.wikimedia.org/wiki/Educatieprogramma staan meer achtergronden over de doelen voor het
Nederlands educatieproject en zijn links te vinden naar best practices in andere landen.
Opdracht
Wikimedia Nederland wil op korte termijn opdracht verlenen aan een onderzoeker of bureau dat in relatie
tot de doelen voor een educatieprogramma in Nederland de volgende activiteiten uitvoert, en Wikimedia
Nederland adviseert over kansrijke samenwerkingsrelaties met het onderwijs.
Veld in kaart brengen
∙
Op welke onderwijsniveaus zijn effectieve samenwerkingsrelaties mogelijk, die zowel voor het
onderwijs als wikimedia toegevoegde waarde hebben?
∙
Welke mogelijkheden zien onderwijsinstellingen, studieverenigingen, scholen, docenten, studenten,
leerlingen om wikipedia en de andere wikimediatoepassingen te gebruiken in het onderwijs? Welke
soorten opdrachten zouden docenten kunnen hanteren?
∙
Welke behoeften hebben al deze actoren om wikipedia en de andere wikimediatoepassingen effectief
te kunnen gebruiken?
∙
Welke weerstanden zijn er bij docenten om wikipedia en de andere wikimediatoepassingen te
gebruiken en hoe zouden deze weerstanden weggenomen kunnen worden?
∙
Welke mogelijkheden zien beleidsmakers en belangenpartijen voor kansrijke samenwerkingsrelaties
tussen wikimedia en het onderwijs?

Partners zoeken
∙
Met welke partners kan Wikimedia Nederland het beste samenwerken om tot goede
samenwerkingsprojecten te komen?

Proefproject(en)
∙
Welke eerste pilot of proefprojecten zijn het meest kansrijk en vormen een goed begin van een
langdurig educatieprogramma?
∙
Zijn er ook quick wins?
∙
Welke andere adviezen zijn er te geven m.b.t. verdere activiteiten, te begroten middelen, kritische
succesfactoren etc.?
Looptijd opdracht
Wikimedia Nederland wil op korte termijn (maart 2014) de opdracht verstrekken. Wij verwachten voor de
zomervakantie, dus uiterlijk juni 2014, oplevering van het onderzoeksrapport.
Uitvoering opdracht
De kern van de opdracht vormt het zoeken van en spreken met allerlei actoren in het onderwijsveld opdat
een goed beeld ontstaat van de verschillende mogelijkheden. Deskresearch zal wellicht aanvankelijk
deel uitmaken van de uitvoering, maar de kern ligt ons insziens bij ‘veldonderzoek’.
Profiel onderzoeker
Wij denken aan een freelanceonderzoeker of onderzoeksbureau dat goede contacten heeft op
verschillende onderwijsniveaus, en snel de weg weet te vinden naar de juiste gesprekspartners. Affiniteit
met en inhoudelijke kennis van Wikipedia en andere toepassingen van Wikimedia zijn een pre.
Offerte en plan van aanpak
Individuen en bureaus die geïnteresseerd zijn in uitvoering van deze opdracht en aan het geschetste
profiel menen te voldoen, vragen wij een plan van aanpak in te dienen waarin de werkwijze, looptijd en
het beoogde resultaat worden beschreven. Graag lezen wij welke ondersteuning van de kant van
Wikimedia Nederland tijdens de uitvoering wordt verwacht. Uiteraard ontvangen wij graag ook een
prijsopgave voor de uitvoering van dit project. Wij zien dit alles uiterlijk 1 maart 2014 tegemoet.
Contact
Voor vragen kunt u terecht bij Sandra Rientjes, directeur van Wikimedia Nederland:
telefoon:
0303200238
mail:
rientjes@wikimedia.nl
Het plan van aanpak en de offerte ontvangen wij graag per mail op: rientjes@wikimedia.nl
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