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Wat gaan we doen? 
 

• Introductie Wikipedia (theorie, algemeen)  
 

• Pauze  
 

• Introductie Wikipedia-bewerken 
 

• Zelf aan de slag met artikelen over kinderboeken - Beeld en tekst 
- Met begeleiding  
 

• 17:00 Einde 



Even voorstellen 
 

• Wie ben je? 
 

• Je interesse in kinderboeken/jeugdliteratuur 
 

• Ervaring met Wikipedia? 
 

• Vragen/zaken die zeker aan bod moeten komen  



Het komende (ruime) uur - theorie 
 
1. Waarom is Wikipedia relevant voor bibliotheken (+ de KB)? 

 
2. Wat is Wikipedia & Wikimedia? 

 
3. Hoe werkt Wikipedia? 

 
4. Hoe draag ik bij? (Algemeen deel) 

 
5. Wat kan wel en niet op Wikipedia? 

 
 

Na de pauze: praktijk, met kinderboeken/jeugdliteratuur 
 
 



Waarom is Wikipedia 
relevant voor bibliotheken? 



Onderzoek onder lezers Wikipedia 2015 
https://nl.wikimedia.org/wiki/Bestand:Rapportage_Motivaction_Lezers.pdf 

https://nl.wikimedia.org/wiki/Bestand:Rapportage_Motivaction_Lezers.pdf


Onderzoek onder lezers Wikipedia 2015 
https://nl.wikimedia.org/wiki/Bestand:Rapportage_Motivaction_Lezers.pdf 

“Welke bronnen gebruikt u het meest voor  
feitelijke informatie?” 

 
• 62% Google 
• 30% Wikipedia 
• ??% bibliotheken of boeken 

 

https://nl.wikimedia.org/wiki/Bestand:Rapportage_Motivaction_Lezers.pdf


Onderzoek onder lezers Wikipedia 2015 
https://nl.wikimedia.org/wiki/Bestand:Rapportage_Motivaction_Lezers.pdf 

“Welke bronnen gebruikt u het meest voor  
feitelijke informatie?” 

 
• 62% Google 
• 30% Wikipedia 
• 2% bibliotheken of boeken 

 

https://nl.wikimedia.org/wiki/Bestand:Rapportage_Motivaction_Lezers.pdf








Onderzoek onder lezers Wikipedia 2015 
https://nl.wikimedia.org/wiki/Bestand:Rapportage_Motivaction_Lezers.pdf 

“8 van de 10 Nederlanders gebruikt Wikipedia” 

https://nl.wikimedia.org/wiki/Bestand:Rapportage_Motivaction_Lezers.pdf


Encyclopedische 
kennis binnen kb.nl 



KB Thema’s  

achtergrondinformatie over bepaalde 
onderwerpen o.b.v. KB-collectie 

http://www.kb.nl/themas 

http://www.kb.nl/themas


Jip & Janneke 

378 views (*) 

(dec ’16 - mei ‘17) 

 

11.126 views (**) 

(dec ’16 - mei ‘17) 

  
* Google Analytics 
** https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=nl.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&start=2016-12&end=2017-05&pages=Jip_en_Janneke 

https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=nl.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&start=2016-12&end=2017-05&pages=Jip_en_Janneke
https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=nl.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&start=2016-12&end=2017-05&pages=Jip_en_Janneke
https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=nl.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&start=2016-12&end=2017-05&pages=Jip_en_Janneke
https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=nl.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&start=2016-12&end=2017-05&pages=Jip_en_Janneke
https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=nl.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&start=2016-12&end=2017-05&pages=Jip_en_Janneke
https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=nl.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&start=2016-12&end=2017-05&pages=Jip_en_Janneke
https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=nl.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&start=2016-12&end=2017-05&pages=Jip_en_Janneke
https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=nl.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&start=2016-12&end=2017-05&pages=Jip_en_Janneke
https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=nl.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&start=2016-12&end=2017-05&pages=Jip_en_Janneke
https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=nl.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&start=2016-12&end=2017-05&pages=Jip_en_Janneke


515 views 
(dec ’16 - mei ‘17) 

 

 

11.258 views 
(dec ’16 - mei ‘17) 

 

  

Donald Duck 



283 views 
(dec ’16 - mei ‘17) 

 

276 views 
(dec ’16 - mei ‘17) 

  

Centsprent 



41 views 
(dec ’16 - mei ‘17) 

 

0 views 
(dec ’16 - mei ‘17) 

  

Fabrieksprentenboeken 



“Ten behoeve van de zichtbaarheid 
en vindbaarheid …. is het 
noodzakelijk geworden om 
wetenschappelijk en historisch 
materiaal, behalve op de eigen 
website, ook langs andere kanalen 
op het internet aan te bieden.  

 

Hiervoor wordt samenwerking 
gezocht met externe partijen…” 

 
 

(KB Jaarverslag 2012, pag 12) 



Wat is Wikipedia? 



Een encyclopedie 
Een community 

‘A social machine’ 
Een fenomeen 

….. 



Larry Sanger  

Opgericht in 2001 

Jimmy Wales 

http://www.dearme.org/contributors/wp-content/uploads/2012/01/Jimmy_Wales.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Larry_Sanger.jpg 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nupedia,_the_open_content_encyclopedia_2000-08-15.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nupedia,_the_open_content_encyclopedia_2000-08-15.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nupedia,_the_open_content_encyclopedia_2000-08-15.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nupedia,_the_open_content_encyclopedia_2000-08-15.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nupedia,_the_open_content_encyclopedia_2000-08-15.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_Wikipedia.png
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2002 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nupedia,_the_open_content_encyclopedia_2000-08-15.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nupedia,_the_open_content_encyclopedia_2000-08-15.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nupedia,_the_open_content_encyclopedia_2000-08-15.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nupedia,_the_open_content_encyclopedia_2000-08-15.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nupedia,_the_open_content_encyclopedia_2000-08-15.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_Wikipedia.png


16 jaar later 
 

Dé online encyclopedie 
  

Hét beginpunt voor heel veel (feitelijke) informatie 



“Het grootste en meest gebruikte 
referentiewerk ter wereld” 



Tweet: https://twitter.com/alisonclement/status/8421314259 

Photo: Olaf_Janssen - http://www.flickr.com/photos/59633635@N08/8169389830/in/set-72157631944350246 (CC BY-SA 2.0)  
 

https://twitter.com/alisonclement/status/8421314259
https://twitter.com/alisonclement/status/8421314259
http://www.flickr.com/photos/59633635@N08/8169389830/in/set-72157631944350246
http://www.flickr.com/photos/59633635@N08/8169389830/in/set-72157631944350246
http://www.flickr.com/photos/59633635@N08/8169389830/in/set-72157631944350246
http://www.flickr.com/photos/59633635@N08/8169389830/in/set-72157631944350246
http://www.flickr.com/photos/59633635@N08/8169389830/in/set-72157631944350246
http://www.flickr.com/photos/59633635@N08/8169389830/in/set-72157631944350246
http://www.flickr.com/photos/59633635@N08/8169389830/in/set-72157631944350246
http://www.flickr.com/photos/59633635@N08/8169389830/in/set-72157631944350246
http://www.flickr.com/photos/59633635@N08/8169389830/in/set-72157631944350246


Wikipedia anno 2017 
 

• 44 miljoen artikelen (alle talen) 
• 20K nieuwe artikelen per dag  

 
Elke maand 
• 400 miljoen unieke bezoekers  
• Lezen 16 miljard artikelen  

(6.200 artikelen per seconde!!) 

 
• 5e website in de wereld  
  

www.alexa.com/topsites, 27 maart 2017 



Acèh Afrikaans Alemannisch አማርኛ Aragonés Ænglisc مصرى ܐܪܡܝܐ العربية অসমীয়া 
Asturianu Aymar aru Azərbaycanca Башҡортса Boarisch Žemaitėška Беларуская 
Беларуская (тарашкевіца) Български भोजपुरी Bamanankan ব়াাংল়া བོད་ཡིག Brezhoneg 

Bosanski Буряад Català Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Cebuano Chamoru ᏣᎳᎩ کوردی Čeština 
Словѣньскъ Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch Zazaki  ްިދެވިހަބސ Ελληνικά Emiliàn e 

rumagnòl English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Võro Føroyskt Français 
Arpetan Nordfriisk Furlan Frysk Gaeilge 贛語 Gàidhlig Galego گيلکی Avañe'ẽ ગજુરાતી 
Gaelg 客家語/Hak-kâ-ngî עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Kreyòl ayisyen Magyar Հայերեն 
Interlingua Bahasa Indonesia Interlingue Iñupiak Ilokano Ido Íslenska Italiano 日本語 
Lojban Basa Jawa ქართული Kongo Қазақша Kalaallisut ភាសាខ្មែរ ಕನ್ನಡ 한국어 Перем 

Коми Къарачай-малкъар Ripoarisch Kurdî Коми Kernowek Кыргызча Latina Ladino 
Lëtzebuergesch Лезги Limburgs Lumbaart Lingála ລາວ Lietuvių Latgaļu Latviešu Basa 
Banyumasan Malagasy Олык марий Baso Minangkabau Македонски മലയാളം 

Монгол मराठी Bahasa Melayu ِزرونی Nāhuatl Napulitano Plattdüütsch Nederlands 
Nedersaksies नेपाली नेपालभाषा Norsk nynorsk Norsk bokmål Novial Nouormand Occitan 
ଓଡ଼ିଆ Ирон ਪੰਜਾਬੀ Papiamentu Picard Deitsch Norfuk / Pitkern Polski Piemontèis پښتو پنجابی 

Português Runa Simi Rumantsch Romani Română Armãneashce Русский Русиньскый 
संस्कृतम ् Саха тыла Sardu Sicilianu Scots Sámegiella Srpskohrvatski / српскохрватски 
සිංහල Simple English Slovenčina Slovenščina Gagana Samoa Shqip Српски / srpski 
Sranantongo Sesotho Seeltersk Basa Sunda Svenska Kiswahili Ślůnski தமிழ் 
తెలుగుТоҷикӣ ไทย Türkmençe Tagalog Tok Pisin Türkçe Татарча/tatarça Українська اردو 

Oʻzbekcha Vèneto Vepsän kel’ Tiếng Việt Volapük Walon Winaray Wolof 吴语 IsiXhosa 
 Yorùbá Zeêuws 中文 文言 Bân-lâm-gú 粵語 ייִדיש
 

 Wikipedia bestaat in 295 talen 
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia/Versions 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia/Versions


De Nederlandstalige Wikipedia (maart 2017) 

 

https://nl.wikipedia.org 
 

1.9 miljoen artikelen  
 

Elke seconde 37 artikelen gelezen 
 

http://stats.wikimedia.org/NL/Sitemap.htm 

https://nl.wikipedia.org/
http://stats.wikimedia.org/NL/Sitemap.htm


Hoe wordt Wikipedia gemaakt?  
 

Door wie? 



Wikipedia is ook:  
 

Gemeenschap van   

±72.000 vrijwilligers (‘Wikipedianen’) 

wereldwijd 
 

(maar) 1.300 in Nederland 

http://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/File:Wikimania_2014_group_photo.jpeg#mediaviewer/File:Wikimania_2014_group_photo.jpeg 



Gouda 



http://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/File:Wikimania_2014_group_photo.jpeg#mediaviewer/File:Wikimania_2014_group_photo.jpeg 

Wikipedia is ook:  
 

Gemeenschap van   

±72.000 vrijwilligers (‘Wikipedianen’) 

wereldwijd 
 

(maar) 1.300 in Nederland 



http://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/File:Wikimania_2014_group_photo.jpeg#mediaviewer/File:Wikimania_2014_group_photo.jpeg 

Wikipedia is ook:  
 

Gemeenschap van   

±72.000 vrijwilligers (‘Wikipedianen’) 

wereldwijd 
 

(maar) 1.300 in Nederland 



Wikipedianen schrijven artikelen  
De zichtbare kant van Wikipedia 



Maar achter de schermen  
doen ze veel meer!  



Laten we even 
inzoomen… 



Doen onderzoek 



Overleggen met 
elkaar 



Werken samen 



Ontmoeten elkaar 



Geven presentaties 



Maken foto’s 



…en doen nog veel meer soorten  
achter-de-schermen-werk 

 

Allemaal in hun vrije tijd! 



Waar háálen ze de tijd 
vandaan?? 
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http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/06/daily-chart-1
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/06/daily-chart-1
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/06/daily-chart-1
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/06/daily-chart-1
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/06/daily-chart-1


Erasmusprijs 2015 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erasmusprijs 

“ aan een persoon of instelling die een  buitengewoon belangrijke bijdrage 
heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaalwetenschappelijk terrein.” 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Erasmusprijs


Erasmusprijs 2015 



Hoe organiseren die  
mensen zich? 



Niemand is de baas 
 
Geen centrale redactie 
 
Geen toelating 
 
Iedereen mag bijdragen 
 
Geheel vrijwillig 



Vrijwilligers worden ondersteund door 



• Wikimedia: niet de baas, wel de huismeester 
 

Niet:  
• Inhoudelijke bemoeienis met Wikipedia  

 
Wel:  
• Technische en praktische ondersteuning  

 
• Servers, fundraising, jaarverslagen, legal  



Wikimedia chapters 

Existing chapters, both founded (dark blue) and approved (dark turquoise), planned chapters (green), and chapters in discussion (light blue) 

Hoofdkwartier 
San Fransisco 



Wikimedia Nederland 
Mariaplaats, Utrecht 





https://nl.wikipedia.org/wiki/Reinoudina_de_Goeje 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Reinoudina_de_Goeje


https://nl.wikipedia.org/wiki/Dikkertje_Dap 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dikkertje_Dap


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

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


https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E8%8F%B2 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E8%8F%B2
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E8%8F%B2
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E8%8F%B2
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E8%8F%B2
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E8%8F%B2
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E8%8F%B2
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E8%8F%B2
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E8%8F%B2
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E8%8F%B2
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E8%8F%B2
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E8%8F%B2
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E8%8F%B2


Alle afbeeldingen op alle 295 Wikipedia’s zitten  
in 1 grote bak  

  

Wikimedia Commons 
https://commons.wikimedia.org 



 

 De (enige) beeldbank van Wikipedia 
 
 40 miljoen afbeeldingen 
 (en filmpjes, geluiden, PDFs etc.) 

 
 

https://commons.wikimedia.org, 27 maart 2017 

https://commons.wikimedia.org/


Wat kosten Wikipedia,  
Wikimedia Commons  

en andere zusterprojecen? 
 

€ € $ $ 



Wikimedia 

• 70 M€ omzet, 2016 

• Servers, marketing, evenementen, 
grants, personeel (300), etc. 

 

Ter vergelijking 

•  KB: 88 M€ (440 pers.) 

 

•  Twitter (#10): 2000 M€  

•  LinkedIn (#16): 3000 M€ 

•  Pinterest (#32): 170 M€ 
 

https://annual.wikimedia.org/2016/financials.html 

https://annual.wikimedia.org/2016/financials.html


Hoe komen ze aan dat geld? 



• Geheel advertentievrij 
• 5 miljoen donaties per jaar – jij & ik 
• Grotere sponsoren (bv. Google) 
• 77M$ per jaar  

Wie betaalt Wikipedia? 



Homepage Nederlandse Wikipedia, 27-3-2017 



Wat krijg jij - als Wikipediaan -  
er voor terug? 

Help:Waarom zou ik meedoen? 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Help:Waarom_zou_ik_meedoen%3F


€ 0,00 



Je ontwikkelt jezelf 



Je helpt anderen 



http://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/File:Wikimania_2014_group_photo.jpeg#mediaviewer/File:Wikimania_2014_group_photo.jpeg 

Je bent onderdeel van iets groters…. 



http://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/File:Wikimania_2014_group_photo.jpeg#mediaviewer/File:Wikimania_2014_group_photo.jpeg 

“Stel je een wereld voor waarin iedereen vrijelijk 
gebruik kan maken van het geheel van alle 

menselijke kennis.  
 

Dat is waar wij aan werken” 



OK, leuk, dat Wikipedia,  
ik wil best bijdragen,  

maar wat zijn de spelregels? 



Wat kan wel en niet op 
Wikipedia? 



De vijf zuilen 

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

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


1. Wikipedia is een encyclopdie 

1 



Encyclopedische relevantie 
 

Geen 

• Origineel onderzoek 

• Reclame 

• Zelfpromotie 

• Subjectieve schrijfstijl 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wat_Wikipedia_niet_is 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wat_Wikipedia_niet_is


Geen origineel onderzoek 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Geen_origineel_onderzoek 

• Nieuw idee, concept , theorie, methode…. 
 

• Nieuwe terminologie 
 

• Nieuwe uitleg van bestaande terminologie 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Geen_origineel_onderzoek


Geen Reclame 
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Reclame 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Reclame


Geen Zelfpromotie 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zelfpromotie 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zelfpromotie


Geen Zelfpromotie 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zelfpromotie 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zelfpromotie


Geen Zelfpromotie 



Niet-encyclopedische schrijfstijl 



“Diepman is als programmamaker 
perfectionistisch, serieus en ambitieus, 

maar soms ook ongedurig. Ze bezit 
relativeringsvermogen, zelfspot en heeft 

aandacht voor anderen. “ 





“Inge Diepman (Zutphen, 19 september 1963) 
is een Nederlands voormalig presentatrice bij 

de Publieke Omroepvereniging VARA.” 



Wikipedia  

≠ 
Facebook, Twitter of Instagram! 



Iets over  
kwaliteitscontrole op Wikipedia 



Etalage-artikelen 



Etalagester 





• Gemeenschap beslist 
• ‘Open peer review’ 



• Gemeenschap beslist 
• ‘Open peer review’ 



https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:RecenteWijzigingen  7-6-2017@18:10 

Recente wijzigingen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:RecenteWijzigingen


https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Bijdragen?contribs=newbie  7-6-2017@18:15 

Recente wijzigingen  
door nieuwe gebruikers 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Bijdragen?contribs=newbie


https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:NieuwePaginas  7-6-2017 @ 18:20 

Nieuwe artikelen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:NieuwePaginas


https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Logboeken/delete 7-6-2017@18:30 

Recent verwijderde pagina’s 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Logboeken/delete


2. Wikipedia heeft een neutraal 
standpunt  

NPOV + Bronvermeldingen 

2 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutraal_standpunt 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutraal_standpunt


Geen "waarheid" of "beste standpunt" 







3. Wikipedia bevat vrije inhoud 

3 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Auteursrechten 

 

Ook:  
Alle andere Wikimedia projecten, bv. 

Wikimedia Commons 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Auteursrechten


 
 

 
 

 
1. Je mag zelf bijdragen: artikelen 

schrijven/verbeteren, foto’s uploaden  
 

2. Je mag alle teksten en afbeeldingen vrij delen, 
kopiëren, bewerken, hergebruiken, verkopen etc.  



 
 

 
 

 
1. Je mag zelf bijdragen: artikelen 

schrijven/verbeteren, foto’s uploaden  
 

2. Je mag alle teksten en afbeeldingen vrij delen, 
kopiëren, bewerken, hergebruiken, verkopen etc.  



Alle inhoud van Wikipedia & Commons 
(tekst + beeld) mag 
• Gekopieërd 
• Gewijzigd 
• Gedeeld 
• Verkocht 
• Als basis dienen voor andere werken 

 
Mits – bij nieuw werk 
• Naamsvermelding (BY) 
• Bovenstaande mogelijkheden weer toestaan 

(Gelijk delen - SA) 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Auteursrechten 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Auteursrechten


Alle inhoud van Wikipedia & Commons 
(tekst + beeld) mag 
• Gekopieërd 
• Gewijzigd 
• Gedeeld 
• Verkocht 
• Als basis dienen voor andere werken 

 
Mits – bij nieuwe manifestatie 
• Naamsvermelding (BY) 
• Bovenstaande mogelijkheden weer toestaan 

(Gelijk delen - SA) 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Auteursrechten 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Auteursrechten


CC-BY-SA 



Hergebruik tekst  
buiten Wikipedia 





CC-BY-SA 

Foto op  
Wikimedia Commons 



Hergebruik foto  
buiten Wikimedia Commons 

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/
01/15/hij-leerde-eenvijfde-van-
de-mensheid-lezen-en-schrijven 
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4. Wikipedia heeft  

een gedragscode én regels 

4 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiquette 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiquette


Respecteer de ander, blijf kalm, overleg eerst 



Overleg over artikel 







Gebruikerspagina 



Overleg met gebruiker 



5. Wikipedia heeft geen harde regels 
Alles kan worden teruggedraaid 

Perfectie is niet vereist 

5 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Negeer_alle_regels 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Negeer_alle_regels




Bewerkingsgeschiedenis 

Dus ook: 
ALLES wat je schrijft,  

blijft bewaard 
 



Vandalismebestrijding 



Vandalismebestrijding 



Perfectie is niet vereist, 
begin klein…. 




