Instructie uploaden foto’s Wiki Loves Monuments
Voor u kunt uploaden:
Om mee te kunnen doen met de wedstrijd heb je een (gratis) account op 
Wikimedia
Commons
nodig. Je kunt eenvoudig en snel een account aanmaken via:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UserLogin&returnto=Hoofdpagina&
returntoquery=uselang%3Dnl&type=signup&uselang=nl
Na registratie is het mogelijk om mediabestanden toe te voegen (uploaden). L
et op!
Vergeet
niet een emailadres in te vullen als je kans wilt maken op een van de p
rijzen
!
Heb je al een account, zorgt er dan voor dat je bent ingelogd voordat je begint met uploaden.
Snel en makkelijk uploaden via monumentenlijsten:
De makkelijkste methode om een foto te uploaden is om in een van de monumentenlijsten op
“upload foto” te klikken. Op deze manier zijn een aantal verplichte velden, zoals
monumentnummer, datum van de foto enz. al automatisch ingevuld.
Let op! 
Zorg voor de duidelijkheid voor een leesbare bestandsnamen (geen
DSC_73482.jpg).
●

De lijsten van Rijksmonumenten vind je via:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmonument#Lijsten_van_rijksmonumenten_per_provincie

●

De lijsten van de Provinciale monumenten vind je via:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provinciaal_monument

●

De lijsten van de Gemeentelijke monumenten vind je via:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijk_monument#Lijsten_van_gemeentelijke_monum
enten_per_provincie

Uploaden via de monumentenlijsten kan alleen maar bij monumenten zonder foto. Als er al
een foto is of je foto’s van verschillende monumenten wil uploaden, volg dan de
onderstaande stappen om jouw foto’s via Wikimedia Commons te uploaden.

Uploaden via Wiki Commons
Voor het uploaden via Wikimedia Commons is het nodig om te weten van wat voor soort
monument je foto’s wil uploaden: Rijksmonumenten, Provinciale monumenten of
Gemeentelijke monumenten. Daarnaast is het nodig om ook het monumentnummer van het
monument te kennen.
Het monumentnummer kun je vinden via:
●
●

De bovengenoemde lijsten van Rijksmonumenten, Provinciale monumenten en
Gemeentelijke monumenten.
Kun je het monumentnummer niet in de lijsten vinden, dan kun je deze op drie
verschillende manieren opzoeken:

 Via de plaatsnaam en het adres/straat
 Via kaart of satellietfoto
 Via Google Earth
Elke groep monumenten (Rijksmonumenten, Provinciale monumenten of Gemeentelijke
monumenten) heeft zijn eigen uploadformulier. Kies hieronder het juiste formulier en begin
met uploaden.
Rijksmonumenten:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:UploadWizard?campaign=wlmnl&uselang=nl
Provinciale monumenten:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:UploadWizard?campaign=wlmnlprovincie&usel
ang=nl
Gemeentelijke monumenten:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:UploadWizard?campaign=wlmnlgemeente&use
lang=nl
Overigens verloopt het uploadproces voor alle formulieren hetzelfde. Hiervoor kun je de
onderstaande beschrijving volgen, die je stap voor stap door het uploadproces leidt.
Uploaden:
1. Om jouw foto te kunnen uploaden klik je op het blokje ‘
Selecteer te delen media
bestanden
’
. Je kunt dan op jouw eigen computer de foto’s selecteren, die je wil
uploaden. Toevoegen van extra foto’s kan door op de knop ‘
Meer bestanden
toevoegen
’ te drukken en een volgende foto van jouw computer te selecteren. Zodra
je alle files hebt geüpload, klik je op ‘
Doorgaan’
om verder te gaan.
2. Je komt nu op de tweede pagina van het uploadformulier, waar je jouw foto’s vrij
geeft onder de Creative Commonslicentie. Om dit te mogen doen moet je de foto’s
zelf gemaakt hebben en zelf de rechten op de foto bezitten. Voor Nederland geldt, dat
je van alle foto’s van gebouwen, monumenten en dergelijke, die door jezelf vanaf de
openbare weg gemaakt zijn de rechten bezit. Deze foto’s kun je dus uploaden.
Let op: 
Voor foto’s van monumentale interieurs is het nodig om toestemming voor
publicatie te hebben van de eigenaar/rechthebbende van het pand en/of de spullen.
3. Je komt nu op de derde pagina, waar je meer gedetailleerde informatie over jouw foto
kwijt kunt.
Wat je zeker in moet vullen:
●
●
●

De titel van jouw foto. Kies voor een duidelijke titel, zodat het voor iedereen
duidelijk is wat er op de foto staat en waar het zich bevindt.
De datum waarop de foto gemaakt of voor het eerst gepubliceerd is.
Het monumentnummer van het monument op jouw foto.

Tip
: zoek voor je op stap gaat om foto’s te maken de monumentnummers op van de
monumenten, die je hoopt/kunt tegenkomen en noteer bij iedere foto die je maakt
alvast het monumentnummer.
Naast de bovenstaande verplichte informatie kun je andere informatie over jouw foto
invullen, zoals een beschrijving van jouw foto invoeren in een andere taal.
Als je alle gewenste informatie hebt ingevuld voor alle foto’s die je hebt geüpload klik
je op 
‘Doorgaan’
4. Je komt nu op de vierde pagina, waar je de links vindt om jouw foto’s te kunnen
gebruiken op een andere Wikipedia pagina of op externe websites.
5. Je kunt er nu voor kiezen naar de hoofdpagina van Wikimedia Commons te gaan
(‘Ga naar de hoofdpagina van de wiki’)
of nog meer foto’s te uploaden door op ‘
Meer
bestanden uploaden’
te klikken. (In het tweede geval kom je weer terecht bij de
eerste pagina van de het uploadformulier dat je net hebt ingevuld.)
Opmerking:
Mocht je meer willen weten over welke informatie er precies wordt gevraagd,
klik dan op het 
vraagteken
bij de betreffende vragen.

