Wat weet u van Wikipedia?
• Wikipedia is een internet-encyclopedie
• Wikipedia heeft als doel iedereen, waar ook ter wereld,
vrije toegang te geven tot alle menselijke kennis
• Wikipedia wordt geschreven door vrijwilligers
• Wikipedia is het grootste samenwerkingsproject op
het gebied van kennis en educatie ooit
• De kwaliteit van artikelen op Wikipedia is net zo goed
als die van ‘gewone’ encyclopedieën
• Wikipedia bestaat in meer dan 285 verschillende talen
• Wereldwijd (en ook in Nederland) is Wikipedia één van
de tien meest bezochte websites
• Alle teksten en illustraties op Wikipedia kunnen gratis
worden gebruikt
• Iedereen kan meewerken aan Wikipedia
• Wikipedia wordt gefinancierd door donaties van de lezers

http://nl.wikipedia.org

Toegang tot kennis voor iedereen
Grootste encyclopedie ter wereld
Er is niet één Wikipedia, er zijn er ruim 285. De Engelstalige
Wikipedia startte op 15 januari 2001. Nog datzelfde jaar volgden
Wikipedia’s in andere talen, waaronder Nederlands. Inmiddels zijn er
Wikipedia’s in 285 talen: allemaal uniek en allemaal door vrijwilligers
geschreven en bijgehouden. Wikipedia staat al jaren wereldwijd (ook
in Nederland) in de Top Tien van meest bezochte websites.*

Vrijwilligers
De Nederlandstalige Wikipedia bevat meer dan een miljoen artikelen die dagelijks worden aangevuld en verbeterd door circa 1300
vrijwillige bewerkers. Wikipedia-bewerkers kunnen specialist zijn op
hun vakgebied, gedreven amateurs of mensen met een voorliefde
voor de Nederlandse taal. Ze kunnen zeventig jaar zijn of zeventien
– ze hebben allemaal iets bij te dragen.

De kwaliteit van Wikipedia
Wikipedia is een encyclopedie en bevat alleen neutrale, feitelijk
juiste informatie. Iedereen kan meewerken maar ‘zomaar’ wat opschrijven is niet de bedoeling. Artikelen moeten helder geschreven
zijn en onderbouwd met bronverwijzingen. Kwaliteit staat voorop
en de Wikipedia-gemeenschap neemt kwaliteitsbewaking erg serieus.
Achter de schermen wordt veel gediscussieerd over wat in artikelen
kan en mag staan. Persoonlijke meningen van schrijvers horen niet
in Wikipedia – net zo min als propaganda of reclame. Deze worden door andere bewerkers snel opgespoord en zonder pardon
verwijderd.

Niemand weet alles maar iedereen weet iets
Wikipedia artikelen zijn altijd ‘werk in uitvoering’, ze worden steeds
degelijker en steeds beter. Geen enkel artikel heeft één auteur: mensen
delen hun kennis om samen een artikel te bewerken en de inhoud te
verbeteren. Als je op een Wikipedia pagina op het tabje ‘geschiedenis’

klikt, kun je zien hoe het artikel in de loop der jaren is bewerkt en
aangevuld – en wie daaraan hebben meegewerkt.

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud?
Wikipedia is van iedereen en daarom ook weer van niemand. Iedereen
kan op Wikipedia een nieuw artikel toevoegen of een bestaand artikel
bewerken. Er is geen eindredacteur of uitgever die verantwoordelijk is
voor de inhoud. Individuele auteurs blijven verantwoordelijk voor de
inhoud. De gemeenschap van de auteurs bewaakt de kwaliteit van de
inhoud.

Vrij voor iedereen
De kennis die op Wikipedia is verzameld is door iedereen vrij (en
gratis) te gebruiken. Schrijvers geven toestemming om hun teksten
aan te passen en te verspreiden (met bronvermelding). Die bewerkte versies moeten ook weer vrij beschikbaar zijn voor iedereen.
Niet alleen de teksten op Wikipedia zijn gepubliceerd onder een
vrije licentie, ook de afbeeldingen. De online bibliotheek Wikimedia
Commons – het zusje van Wikipedia – bevat miljoenen vrij herbruikbare foto’s, illustraties en geluidsfragmenten.
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Hoe word ik Wikipediaan?
Simpel! Ga naar een Wikipedia pagina en klik op bewerken.Voeg
informatie toe aan een bestaand artikel, corrigeer een fout, verbeter
de taal of – nog beter – schrijf een nieuw artikel over een onderwerp dat nog niet in Wikipedia staat. Wikipedia is zo ontwikkeld dat
iedereen een artikel kan bewerken of schrijven. Er is een handleiding
en er zijn online cursussen, uitgebreide hulpfuncties en oefenpagina’s. Daarnaast zijn er ervaren Wikipedianen die je graag met raad
en daad bijstaan. Om communicatie met andere bewerkers makkelijker te maken kun je een account aanmaken met een zelfgekozen
gebruikersnaam. Meer weten? Ga naar Wikimedia Commons en
download de meest recente versie van de ‘Handleiding Wikipedia’.

Wie is de Wikimedia-beweging?
•	Tienduizenden vrijwilligers maken de inhoud en bepalen de regels
van projecten als Wikipedia, Wikidata en Wikimedia Commons.
• De Wikimedia Foundation beheert de servers, ontwikkeltde
software, werft fondsen en is juridisch eindverantwoordelijk.
• Lokale Wikimedia-verenigingen, waaronder Wikimedia Nederland,
ondersteunen vrijwilligers en zetten samenwerkingen op met
kennis- en erfgoedinstellingen.

Wat kan ik doen?
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• M
 eld u aan als vrijwilliger bij Wikimedia Nederland. Wij zijn altijd
op zoek naar enthousiaste mensen die activiteiten willen begeleiden!
• Word lid van Wikimedia Nederland en draag bij aan een wereld
waarin iedereen vrij toegang heeft tot het geheel van menselijke
kennis.
• Doneer eenmalig of structureel aan Wikimedia Nederland:
NL33ABNA0497164833 t.n.v. Wikimedia Nederland, Utrecht.
Wikimedia Nederland is door de Belastingdienst erkend als ANBI
– uw gift is aftrekbaar.

• Schrijf mee aan Wikipedia of maak een foto voor Wikimedia
Commons. Wilt u weten hoe? Ga naar Wikimedia Commons en
download de meest recente versie van de ‘Handleiding Wikipedia’.
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