
Wikipedia, de vrije encyclopedie
Een korte introductie.

20 mei 2017, Chocoladefabriek Gouda



            Programma:

10:00 - 10:15 Inloop met koffie/thee

10:15 - 11:15 Uitleg over het schrijven voor Wikipedia

11:15 - 12:30 Schrijven

12:30 - 13:30 Lunch

13:30 - 16:00 Schrijven

            16:00 Einde





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

waaraan wij werken.

Visie van de Wikimedia Foundation   
(wikimediafoundation.org)



Iedereen kan én mag Wikipedia bewerken: fouten die je 
maakt, kunnen door anderen weer verbeterd worden. 



Wikipedia is....

● Reclamevrij

● Gedragen door vrijwilligers

● Gefinancierd door donaties

● Heeft vrije inhoud

Wikimedia is een ideële instelling zonder winstoogmerk.



Gefinancierd door donaties, 
gedragen door vrijwilligers

● $77 miljoen inkomsten 2015-2016 (Google: $74 miljard)

● 280 werknemers (Google: 69,953)

● Meer dan 1.9 miljoen artikelen in het Nederlands

● 1148 actieve gebruikers op nl.wikipedia (maart 2017, 

stats.wikimedia.org)



Wikimania groepsfoto, juni 2016
CC-BY-SA-4.0 - Niccolò Caranti



Wat doet zo'n Wikipediaan zoal?

● Nieuwe artikelen schrijven

● Bestaande artikelen verbeteren en uitbreiden

● Kwaliteitscontrole nieuwe artikelen

● Wijzigingen controleren

● Beoordelingslijsten aflopen

● Bemiddelen bij conflicten



Wikipedia:Vijf zuilen

1. Wikipedia is een encyclopedie

2. Wikipedia heeft een neutraal standpunt

3. Wikipedia bevat vrije inhoud

4. Wikipedia heeft een gedragscode

5. Wikipedia heeft geen harde regels

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vijf_zuilen)



1. Wikipedia is een encyclopedie

● Geen orgineel onderzoek: put uit betrouwbare bronnen

● Is je onderwerp encyclopedisch relevant?

● Geen (zelf)promotie                             Publiek Domein – Jan van der Crabben



2. Wikipedia heeft een neutraal standpunt

● Verschillende meningen naast elkaar

● Feitelijk schrijven

● Verifieerbaar

● Bronvermelding 



3. Wikipedia bevat vrije inhoud

● Alle tekst is beschikbaar onder Creative Commons 
Naamsvermelding/Gelijk Delen en de GFDL

● Neem nooit letterlijk (lange) stukken tekst van anderen 
over: dit is een auteursrechtenschending en wordt ook wel 
copyvio (copyright violation) genoemd. 



Sommige rechten 
voorbehouden



De gebruiker is 
vrij om teksten: 
● te bewerken

● te verspreiden

● te bestuderen

● te gebruiken

dankzij de vrije licentie.



Op de Wikimedia-projecten...

1. CC-BY 

2. CC-BY-SA

Zijn toegestaan, want mogen voor commerciële doeleinden 

hergebruikt worden!



4. Wikipedia heeft een gedragscode

● Blijf beleefd

● Geen persoonlijke aanvallen

● Geen bewerkingsoorlogen

● Ga uit van goede wil



5. Wikipedia heeft geen harde regels

● Voel je vrij in je bewerkingen

● Perfectie is niet vereist

● Onthoud wel: alles wat je schrijft blijft bewaard



 





Laten we het eens proberen!



Voel je vrij en ga je gang!

Ciell: Gebruiker:Ciell

Henk: Gebruiker:HenkvD

Lodewijk: Gebruiker:Effeietsanders

Cock: Gebruiker:Cornelispieter



Voel je vrij en ga je gang!

Ciell: Gebruiker:Ciell

Henk: Gebruiker:HenkvD

Leon: Gebruiker:Nederlandse Leeuw

Lodewijk: Gebruiker:Effeietsanders

Cock: Gebruiker:Cornelispieter
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