Wat is 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 300 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 is hoofdzakelijk afhankelijk van donaties.

Toegang tot kennis voor iedereen

http://nl.wikipedia.org
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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 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, ontwikkelt de
software, werft fondsen en is juridisch eindverantwoordelijk.
•	Nationale of regionale Wikimedia-verenigingen, waaronder
Wikimedia Nederland, ondersteunen vrijwilligers en zetten
samenwerkingen op met kennis- en erfgoedinstellingen.

Wat kan ik doen?

•	Schrijf mee aan Wikipedia of maak een foto voor Wikimedia
Commons. Wil je weten hoe? Kijk dan op https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:HandleidingWikipediaversie1_2017.pdf.

Wikimedia Foundation SOPA War Room Meeting. © Victorgrigas. File:
Wikimedia_Foundation_SOPA_War_Room_Meeting_1-17-2012-1-9. CC-BY-SA

•	Meld je 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.
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