Informatiebrochure - Wikimediatraining Suriname en het Caribisch gebied

Wikimediatraining: gedeeld erfgoed –
Suriname en het Caribisch gebied
Wikimedia Nederland organiseert in de periode van april-juni 2021 een online Wikimediatraining
voor mensen, initiatieven en organisaties, die kennis en (cultureel) erfgoed beheren over de
geschiedenis van Suriname, het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, en Europees
Nederland, en met name over de interactie tussen deze regio’s. De training is geschikt voor
beginners.
Wanneer?
●

Masterclass 1: vrijdag 23 april 2021, 12.00-16.00 UTC

●

Masterclass 2: woensdag 12 mei 2021, 12.00-16.00 UTC

●

Masterclass 3: vrijdag 28 mei 2021, 12.00-16.00 UTC

●

Masterclass 4: vrijdag 11 juni 2021, 12.00-16.00 UTC

●

Praktijkdag: zaterdag 26 juni 2021, 12.00-20.00 UTC

Aanmelden vóór 15 april: https://is.gd/inschrijfwiki
Meer informatie over de masterclasses (met updates over o.a. gastsprekers en literatuurlijst) vind je
op de cursuspagina op Wikipedia: https://w.wiki/36Yf
Vragen? Neem contact op met projectleider Sandra Fauconnier: projecten@wikimedia.nl
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Inleiding
Wikipedia is voor de hele wereld dé bron voor vrij toegankelijke en betrouwbare informatie over alles en nog
wat. Tegenwoordig zijn er Wikipedia’s in 300 verschillende talen; deze worden meer dan 15 miljard keer per
maand geraadpleegd. Ook de zusterprojecten van Wikipedia vormen een rijke bron van vrij toegankelijke
kennis: afbeeldingen en mediabestanden op Wikimedia Commons, meertalige gestructureerde data op
Wikidata, en historische bronnen op Wikisource.
Wikimedia Nederland organiseert in de periode van april-juni 2021 een online
Wikimedia-training voor mensen, initiatieven en organisaties, die kennis en (cultureel) erfgoed
beheren over de geschiedenis van Suriname, het Caribisch deel van het Koninkrijk der
Nederlanden, en Europees Nederland, en met name over de interactie tussen deze regio’s. De
training is geschikt voor beginners.
Tijdens de training ga je als deelnemer actief kennis en erfgoed delen op Wikimediaprojecten. Deze projecten
bereiken een wereldwijd miljoenenpubliek.
●

Wikipedia, de vrije encyclopedie, wordt door vrijwilligers bewerkt en is momenteel in ruim 300
talen beschikbaar. Met meer dan 20 miljard pageviews per maand is Wikipedia de enige non-profit in
de top 10 van meest bekeken websites ter wereld. Wikipedia is vooral bekend in talen als het Engels
en het Nederlands, maar is o.a. ook aan het groeien in het Papiaments.

●

Wikimedia Commons is een collectie van 60 miljoen vrij te gebruiken afbeeldingen, video’s en
geluidsopnamen die o.a. gebruikt worden ter illustratie van Wikipedia-artikelen. Wereldwijd delen veel
culturele instellingen en initiatieven beeldmateriaal met Wikimedia Commons, waaronder ook het
Nederlandse Nationaal Archief en de Biblioteca Nacional Aruba.

●

Wikidata is een snel groeiende gestructureerde en meertalige database met meer dan 88 miljoen
items. Data uit Wikidata wordt o.a. gebruikt door Google, Apple, en als gedeelde ‘linked’ databank in
de culturele sector.

●

Wikisource is een bibliotheek met 13 miljoen facsimile’s en transcripties van historisch
bronmateriaal in 70 verschillende talen.Vooral in landen met beperkte infrastructuur voor transcriptie
en digitalisering is Wikisource een veel bezochte bron voor klassieke teksten die o.a. als ebooks
gedownload kunnen worden.

In deze cursus word je verwelkomd en rondgeleid in de Wikimediabeweging. De training brengt je in contact
met mensen uit de internationale, diverse Wikimediagemeenschap en verleent inzicht in de werkwijze en
structuur van Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata en Wikisource, relevant auteursrecht en
privacyregels, tools voor contentuploads en dataverrijking. Er wordt speciaal aandacht besteed aan specifieke
uitdagingen omtrent het respectvol en meerstemmig delen van kennis over beladen thema’s zoals kolonialisme
en slavernij.
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Inhoud
De training bestaat uit vier masterclasses van vier uur, en een afsluitende praktijkdag (‘hackathon’) waar het
geleerde in de praktijk gebracht wordt. De masterclasses worden gegeven door medewerkers van Wikimedia
Nederland (het Nederlandse chapter van de Wikimediabeweging) en internationale gastsprekers uit de
culturele sector en Wikimediagemeenschap. Aan de praktijkdag (hackathon) nemen ook Wikimediavrijwilligers
en erfgoedprofessionals met wiki-ervaring deel; zij begeleiden de cursisten als mentor.
Na afloop van de cursus heb je een begin gemaakt met het delen van je kennis en erfgoed op
Wikimediaprojecten, en heb je ideeën opgedaan om hiermee verder te gaan. Je begrijpt hoe de
Wikimediaprojecten functioneren en kan er actief aan bijdragen. Je hebt duurzame contacten gelegd in de
Wikimediacommunity. Ook ben je in staat om het effect en de impact van je bijdragen in te zien en te meten.

Wanneer?
Vrijdag 23 april 2021: Masterclass 1 - De wereld van Wikimedia en Wikipedia
●

12.00-16.00 UTC

●

8.00-12.00 AST (Willemstad)

●

9.00-13.00 SRT (Paramaribo)

●

14.00-18.00 CEST (Amsterdam)

Woensdag 12 mei 2021: Masterclass 2 - Beeld en media delen via Wikimedia Commons
●

12.00-16.00 UTC

●

8.00-12.00 AST (Willemstad)

●

9.00-13.00 SRT (Paramaribo)

●

14.00-18.00 CEST (Amsterdam)

Vrijdag 28 mei 2021: Masterclass 3 - Meertalige gestructureerde data: Wikidata
●

12.00-16.00 UTC

●

8.00-12.00 AST (Willemstad)

●

9.00-13.00 SRT (Paramaribo)

●

14.00-18.00 CEST (Amsterdam)

Vrijdag 11 juni 2021: Masterclass 4 - Bronnen delen via Wikisource
●

12.00-16.00 UTC

●

8.00-12.00 AST (Willemstad)

●

9.00-13.00 SRT (Paramaribo)

●

14.00-18.00 CEST (Amsterdam)

Zaterdag 26 juni 2021: Praktijkdag / hackathon
●

12.00-20.00 UTC

●

8.00-16.00 AST (Willemstad)

●

9.00-17.00 SRT (Paramaribo)

●

14.00-22.00 CEST (Amsterdam)
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Voor wie?
Bij deze training is iedereen welkom die kennis en (cultureel) erfgoed beheert en wil delen:
●

Individuen, leden van maatschappelijke en culturele initiatieven, medewerkers en vrijwilligers
van culturele instellingen, onderzoekers en studenten.

●

Je bent actief in, of bezig met erfgoed over, Suriname, het Caribisch deel van het Koninkrijk
der Nederlanden, en Europees Nederland.

●

Je werkt met kennis, afbeeldingen, publicaties en andere vormen van (digitale) informatie
en/of erfgoed die je onder een vrije licentie met de wereld kan (en mag) delen.

Praktisch
Informatie over de training op de website van Wikimedia Nederland:
https://www.wikimedia.nl/pagina/wikimedia-training-gedeeld-erfgoed
Cursuspagina op Wikipedia (met updates over o.a. gastsprekers en literatuurlijst): https://w.wiki/36Yf
●

Deelname aan de training is gratis.

●

De vier masterclasses en de praktijkdag worden volledig online en Coronaproof
georganiseerd (via Zoom).

●

De masterclasses duren een dagdeel (4 uur), de praktijkdag neemt een hele dag in beslag (8
uur); beide met voldoende pauze. Daarnaast krijgen de deelnemers na iedere masterclass
een kleine hoeveelheid huiswerk mee (reken op 2 à 3 uur per keer om dit af te ronden).

●

De voertaal is Nederlands, met een paar Engelstalige gastsprekers.

●

Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Bij grotere belangstelling wordt voorrang gegeven
aan deelnemers die het volledige traject (vier masterclasses + praktijkdag) volgen, die van
plan zijn om op langere termijn aan Wikimedia bij te dragen, en die actief zijn in Suriname of
het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

●

Na succesvolle, actieve deelname aan alle vier masterclasses én de praktijkdag ontvangen de
deelnemers naar keuze een door Wikimedia Nederland overhandigd certificaat en/of een
aanbeveling op LinkedIn.

●

De masterclasses worden opgenomen. De opnames worden na afloop van de cursus onder
een Creative Commonslicentie publiek beschikbaar gemaakt op Wikimedia Commons.

Aanmelden
Aanmelden kan vóór 15 april via het inschrijfformulier: https://is.gd/inschrijfwiki
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Vragen?
Neem contact op met Sandra Fauconnier, projectmedewerker bij Wikimedia Nederland:
projecten@wikimedia.nl

Deze training is mede mogelijk gemaakt door Stichting GO Fonds.

Deze brochure is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding - GelijkDelen 4.0 licentie.
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