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Welkom!

Introductierondje

13.00 Inleiding: schrijven op Wikipedia, door Sandra Fauconnier

14.00 Eerste schrijfsessie

15.00 Pauze - thee / koffie / snacks

15.15 Presentatie: Jane Darnell: Biografieën van vrouwen en 17e 
eeuwse schilderessen op Wikipedia 

16.00 Tweede schrijfsessie

17.00 Receptie / Kenji Minogue

18.00 Einde

18.30 Diner: Hannekes Boom

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Spinster
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Jane023




#ArtAndFeminism

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/ArtAndFeminism



Wikimedia

Wikipedia



www.wikimedia.org 

http://www.wikimedia.org/


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

- Visie van de Wikimedia Foundation 
http://wikimediafoundation.org/wiki/Visie 

http://wikimediafoundation.org/wiki/Visie




Iedereen kan (en mag) Wikipedia 
bewerken!



Wikipedia is…

• Reclamevrij

• Wikimedia is een ideële instelling zonder winstoogmerk

• Gedragen door vrijwilligers

• Gefinancierd door donaties

• Vrije inhoud

• 180?? betaalde werknemers wereldwijd

• Omzet: $38 miljoen (Google: $50 miljard)



Vrijwilligersproject

• http://nl.wikipedia.org heeft 1.700.000 artikelen 
(september 2013)

• 1.200 actieve bewerkers in september 2013 
(bron: http://stats.wikimedia.org )

http://nl.wikipedia.org/
http://stats.wikimedia.org/


Wikimania 2012. By Helpameout (Own work) [CC-BY-SA-3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons



Wat doet een Wikipediaan zoal?

• Nieuwe artikelen schrijven
• Bestaande artikelen verbeteren
• Kwaliteitscontrole nieuwe artikelen
• Verwijderlijsten (!?!)
• Vandalismebestrijding
• Moderatoren, gekozen door de 

gemeenschap, bemiddelen bij conflicten

• https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiFauna



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.

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

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


1. Wikipedia is een 
encyclopedie

• Geen origineel onderzoek!

Putten uit betrouwbare bronnen

• Is je onderwerp encyclopedisch relevant?

• Geen zelfpromotie

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:ARTIST#Creative_professionals

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:ARTIST#Creative_professionals


2. Wikipedia heeft een neutraal 
standpunt (NPOV)

• Verschillende meningen naast elkaar

• Zakelijk/feitelijk schrijven

• Verifieerbaar

• Bronvermelding

• https://nl.wikipedia.org/wiki/Ria_van_Eyk 

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




3. Wikipedia bevat vrije inhoud

• Alle inhoud onder Creative Commons en 
GNU-licentie voor vrije documentatie

Neem nooit letterlijk (lange stukken) tekst 
van elders over: dat is ‘copyvio’ (copyright 
violation). Parafraseer!



Alle Rechten Voorbehouden…



Sommige Rechten 
Voorbehouden

www.creativecommons.org 

http://www.creativecommons.org/


De gebruiker is vrij 
om kennis:
 Te bewerken
 Te verspreiden
 Te bestuderen
 Te gebruiken
Door middel van 

vrije licenties





Op Wikimedia-projecten:

1. CC BY:

2. CC BY-SA:

Dus: mag voor commerciële doeleinden hergebruikt worden!



J. Howard Miller, modified by Tom Morris. Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:We_Can_Edit.jpg 

Voel je vrij en ga je gang!

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:We_Can_Edit.jpg


Wikipedia voor kunstnerds

(Tips van Sandra)
 Schrijf zo neutraal mogelijk
 (Subjectieve) interpretatie van het werk? → 

bronvermelding en/of citaat
 Afkijken bij andere, gelijkaardige artikelen
 Afbeeldingen? CC-licentie nodig!



Aan de slag!

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Gender_Gap/Kunst_en_feminisme/Hulpmiddelen



Vragen?

Sandra Gebruiker:Spinster sandra@wikimedia.nl 

Jane Gebruiker:Jane023

Ciell Gebruiker:Ciell

http://www.wikimedia.nl

http://www.twitter.com/wmnl

mailto:sandra@wikimedia.nl
http://www.wikimedia.nl/
http://www.twitter.com/wmnl
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