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SCHRIJVEN VOOR WIKIPEDIA
WEBINAR 

INHOUD

 Waarom erfgoed ontsluiten via Wikipedia en aanverwante platformen loont

 Basisprincipes

 Gebruikersaccount aanmaken

 Back-end

 Foto’s uploaden

 Artikel bewerken

 Bronnen

WAAROM?
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VINDBAARHEIDVERHOGEN

Bron: Wikipedia

Eerste resultaat: Wikipedia

DOORLINKEN NAAR (EIGEN) BRONNEN = ZICHTBAARHEID EIGEN 
PUBLICATIES VERHOGEN

MAKKELIJK HERGEBRUIK

 Bv te integreren op 
lokale website …
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WIE DOET HET NOG?

 Rijksmuseum Amsterdam: alle foto’s van de collectie online via 
Wikimedia Commons

 TATE Modern: bron kunstenaarsbio’s = Wikipedia

 MoMu= edit-a-thons om informatie over Belgische 
modeontwerpers te ontsluiten

 SMAK

 Bibliotheken

SHARING IS CARING …

Zelfs topfotografen doen het!

https://medium.com/@sandrafauconnier/michiel-
hendryckx-geven-is-zo-geestig-71d594061c55

BASISPRINCIPES
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 Wikipedia= encyclopedie= informatie moet verifieerbaar zijn

 Neutraal / geen mening

 Rechten vrij (foto’s: gebruik van een CC-licentie: ofwel vrij 
gebruik ofwel gebruik mits vermelding van de auteur)

 Gemeenschap van schrijvers 

Bronvermelding!

HOE KAN JE BIJDRAGEN?

 Foto’s en mediabestanden (geluidsopnames, filmpjes ….) uploaden

Via wikimedia commons (zie verder)

 Artikels bijwerken:

 Stukjes uitbreiden, bijschrijven, corrigeren

 Geo-locatie toevoegen

 Bronnen toevoegen

 Nieuwe artikels schrijven
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TIPS VOOR EEN GOED ARTIKEL

 Inleiding: heldere definitie en waarom het onderwerp relevant is

 Infobox

 Structuur (helder)

 Afbeeldingen 

 Bronnen en voetnoten

 Neutrale schrijfstijl

 Heldere zinsbouw, vermijd ongebruikelijke termen en zwaar jargon

PRAKTISCHE TIPS

 Verzamel op voorhand in een apart mapje op je PC de foto’s/ bestanden die je wil uploaden en de relevante 
informatie (onderwerp, auteursinfo, geo-locatie …).

 Schrijf je een nieuw artikel: maak gerust een eerste aanzet in Word (deze kan je later copy-pasten in je kladblok).

 Referenties: neem je bronnen bij de hand (en hun isbn-nummers – tip: deze vind je meestal op een van de eerste 
pagina’s of op de achterflap van het boek).

 Relax (zolang je in het kladblok werkt zijn er geen potten gebroken ;-))

LINKS OM BIJ DE HAND TE HOUDEN

Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

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

Tool om coördinaten toe te voegen: https://tools.wmflabs.org/locator/coordinates.php?type=landmark&template=coor_title_dms&wiki=nl.wikipedia.org&page=

Artikeltjes die in deze ppt gebruikt worden:

Dreef Ternat: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dreef_Ternat

Abdij Affligem: https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_Affligem

Kerk Ternat: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Gertrudiskerk_(Ternat)

Nuttig om na te lezen:

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

https://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal:Hulp_en_beheer
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AAN DE SLAG

GEBRUIKERSACCOUNT MAKEN

 Nl.wikipedia.org

 Klik op registreren
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AFBEELDINGEN EN MEDIABESTANDEN UPLOADEN

EERST EVEN DIT …

 Welke bestanden mag je uploaden?

 Eigen werk

 Werk waarvan je de rechten bezit

 Werken/objecten/… in het publieke domein (de vervaardiger is meer dan 70 jaar dood)

 Werken die vallen onder de vrijheid van panorama (sinds 2016 in BE)

 Permanente tentoonstellingen

 Werken van beeldende, grafische of bouwkundige kunst, die zijn gemaakt om permanent in openbare plaatsen te staan

 Landschappen

FOTO’S OF ANDERE MEDIA BESTANDEN UPLOADEN

 Ofwel rechtstreeks in een artikel (zie verder)

 Ofwel via Wikimedia commons: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
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 Rechten!

 Beschrijving van de foto

 Locatie

ARTIKELS BEWERKEN EN SCHRIJVEN

DE BACK-END
ARTIKEL BEWERKEN Tip: Werk altijd eerst in kladblok
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Visuele editor

Kopjes
Tekstopmaak
Linken
Citeren: voetnoot invoegen
Lijsten: de geselecteerde regels worden omgezet naar een lijst
Invoegen
Speciale tekens
Pagina-instellingen
Wijzigingen publiceren

AFBEELDINGEN INVOEGEN

 Moeten op Wikimedia 
commons staan

 Invoegen// Media

 Zoeken / uploaden

INTERNE LINKS

 Linken naar andere artikels op Wikipedia
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COÖRDINATENTOEVOEGEN

 Gebruik de tool: 
https://tools.wmflabs.org/locator/c
oordinates.php?type=landmark&te
mplate=coor_title_dms&wiki=nl.w
ikipedia.org&page=

 Voeg het adres in in de zoekbalk

 Positioneer de blauw pin op de 
juiste plaats

 Copy de output 

Voeg toe aan de pagina 
(onder de paginatitel)

BRONNEN VERMELDEN

 1. op basis van URL, DOI of ISBN

 II. Handmatig
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EN NOG VEEL MEER

 Werken met wikidata

 Foto’s beschrijven en taggen

 Pagina’s linken aan een geolocatie

DOE MEE EN SCHRIJF JE IN

 https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/Wikimedia_Belgium/Erfgoed_Pajottenland-
Zennevallei_2020?enroll=aouwqxmk
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