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“Stel je een wereld voor waarin iedereen toegang heeft tot vrije kennis. Dat is waar wij aan werken” 
 
 - Visie van de Wikimedia Foundation 
  (http://wikimediafoundation.org/wiki/Vision) 



 Non-profit organisatie 

 Opgericht in 2003 

 Hoofdkantoor in San Francisco 

 ~280 medewerkers (Google: 57,100, 
Facebook: 10.000) 

  Omzet: $81M (Alphabet: $90 miljard, 
Facebook: $27.6 miljard) 

 Donatiens 2015-16: $77M door 5+M lezers 

(Data februari 2017) 



Wikimedia Nederland 
• Founded in 2006 
• Office since 2011 
• Supports Wikimedia volunteer community 
• Contacts with galleries, libraries, archives, 

museums & educational institutions 
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Effeietsanders, CC0 





 Vrije encyclopedie die door iedereen 
bewerkt kan worden 

 Begonnen in 2001 als experiment door 
Larry Sanger en Jimmy Wales 

 Grootste en meest gebruikte 
referentiewerk ter wereld 

 295 taalversies 

 Top 10 website wereldwijd 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page


 5.3+ miljoen artikelen (EN WP) 

 254 miljoen dagelijkse views (EN WP) 

 800 nieuwe artikelen / dag (EN WP) 

 875 miljoen edits (EN WP) 

 30,2 miljoen geregistreerde editors 

 137.700 actieve users (1+ edits over de 
laatste 30 dagen) 

 

Niccolò Caranti, CC-BY-SA 4.0 

(Data February 2017) 



Encyclopedisch 

Neutraal 

Vrije inhoud 

Gedragscode 

Geen regels 

Vijf zuilen van Wikipedia 
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 Voldoende bronnen: geen “original research” 
nodig 

 Betrouwbaar: integriteit uitgever/editor 
 Bronnen: bij voorkeur secundaire bronnen (review 

artikelen, handboeken) 
 Onafhankelijke bronnen: geen persberichten, 

advertenties, autobiografieën 
 Zelfs als al het bovenstaande geldt, kan een 

onderwerp nog steeds niet “E-waardig” zijn 
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Geen ongepubliceerd onderzoek Verifieerbaarheid 



Neutraal: discussie… 



Blauwe Keet 



Kwaliteitscontrole 
 
• Featured Article 
• Gemeenschap beslist 
• Meer dan enkel lay-out 
• “Open Peer Review” 
• Nepartikelen worden gevonden 





Source: http://foter.com/blog/how-to-attribute-creative-commons-photos/ 



Wikimedia Commons 
 

• Centrale mediabank 
• 38+ miljoen mediabestanden 
• Open licenties (Creative Commons) 
• Iedereen kan bijdragen 

Chensiyuan, CC-BY-SA 4.0 Thomas Kitchin, PD Ralf Roletschek, CC-BY 3.0 

Bill Larkins, CC-BY-SA 2.0 



 2010: NL, 12500 foto’s 

 2011: Europa (18 landen) , 5000 
deelnemers, 168,000 foto’s 

 2012: 35 landen, 363,000 foto’s 

 2013: 50+ landen, 370,000 foto’s 

 2014: 41 landen, 8750 deelnemers, 
308,000 foto’s 

 2015: 33 landen, 6200 deelnemers, 
220,000 foto’s 

 2016: 42 landen, 277,000 foto’s 

Wiki Loves Monuments 



• Repositorium voor bronteksten in publiek 
domein (b.v. romans) 

• Scans op Commons, digitale tekst op 
Wikisource 

• Werkwijze: scannen, OCR, proeflezen, 
valideren 

• Downloadbaar als ePUB, RTF, PDF, MOBI 
• EN: 350.000 bronnen 
• NL: 5600 bronnen 

https://en.wikisource.org/wiki/Main_Page 

https://en.wikisource.org/wiki/Main_Page
https://en.wikisource.org/wiki/Main_Page


• “Collaboratively edited knowlegde base” 
• Taallinks, authority control 
• Centrale opslag voor structured data, zoals 

Commons voor media 
• ~25 miljoen items 
• Queriable, machine readable 
• Links naar externe DBs (linked open data) 
• CC0-licentie 

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page 

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page


Sum of all paintings 
 

 Nederlands project 
 Item van ieder “notable” schilderij op WD 
 Catalogi, museumindexen, Europeana, 

Collectie Nederland, etc. 
 Complete werk van Rembrandt 

Ellywa, CC-BY-SA 4.0 



Waarom bijdrages van studenten waardevol 
zijn voor Wikipedia 

 
• Hun bijdrage ondersteunt de missie van de 

Wikimedia-beweging 
• Bijdrages voldoen aan eisen rond 

notabiliteit / brongebruik 
• Studenten leren neutraal 

formuleren/discussiëren  waardevol voor 
Wikipedia 

for Wikipedia Ja
m

es
 M

o
n

tg
o

m
er

y 
Fl

ag
g,

 P
D

 



Hoe studenten kunnen bijdragen 
 

• Bronnen controleren/toevoegen: jaarlijkse 
wedstrijd #1Lib1Ref / The Wikipedia Library 

• Vertalingen: ITV Hogeschool voor Tolken en 
Vertalen 

• Wikipedia lemma’s schrijven: UL, UM, UU, 
UvA 

• Afbeeldingen bijdragen: Grafisch Lyceum 
Utrecht 
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Arne Wossink 
wossink@wikimedia.nl 

Vragen…? 


