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Dossier 
Er zijn twee mappen in Hippo die dossiers bevatten: 

• De map Research focus area-pagina, deze bevat de profileringsgebieden. In Hippo vind je 
deze pagina bij ul2nl >  Externe site (nl) (en) > Research focus areas.  

• De map Dossiers, bedoeld voor de corporate dossiers of dossier van faculteiten die niet 
behoren tot de profileringsgebieden. Deze vind je bij ul2nl >  Externe site (nl) (en) > Dossiers 

      

De Dossiers worden onderhouden door de centrale SCM-redactie, en de Research focus areas 
kennen elk een penvoerende faculteit die verantwoordelijk is voor de invulling. De map met alle 
research focus areas wordt onderhouden door de centrale scm-redactie.  De pagina’s van de 
Research focus areas worden in principe alleen in het Engels beschreven, maar je kunt een 
Nederlandstalige pagina als je dat wil. Beide onderdelen hebben een eigen overzichtspagina op de 
website:  https://www.universiteitleiden.nl/en/dossiers  en 
https://www.universiteitleiden.nl/en/research-focus-areas   

 

 

 

https://www.universiteitleiden.nl/en/research-focus-areas
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De overzichtspagina ziet er zo uit: 
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Invullen Startpagina dossier 
Per dossiermap is door de centrale scm-redactie een  startpagina worden gemaakt.  

Actie Uitleg 
Afbeelding Hier kies je de afbeelding die je als hoofdafbeelding boven de 

kop van het dossier wil laten verschijnen; de afbeelding is 
ook te zien in de overzichtspagina. Zie voor invoegen van 
afbeeldingen de aparte handleiding. 

Titel De titel van het document is dezelfde titel als die is ingevuld 
bij het aanmaken van het document. De titel is zichtbaar op 
de overzichtspagina. 

Ondertitel Dit ziet er zo uit: 
   

 
Introduction Hier plaats je de intro  van het dossier.  
Content op trefwoord (links) 
 
Titel b.v. news 
Documenttype: keuze uit nieuws, 
onderzoeksfaciliteit, -output en –
project, en profiel 
Bij het maximaal aantal 
resultaten kies je hoeveel items 
er  getoond worden.  
Trefwoorden: Druk op + om een 
trefwoord toe te voegen. 
Organisatie: je kunt de lijst 
beperken door een Organisatie in te 
vullen 
Optionele link naar een 
overzichtspagina/label je kunt 
eventueel een link invoeren 
 

Dit is een verplicht onderdeel; het staat op een vaste plaats  
(links) op de website en ziet er b.v. zo uit (in dit geval het 
documenttype nieuws) 

 
 
 
GT: je kunt nu alleen een externe link invoeren, dat lijkt me 
niet goed…… 

Kadertekst Deze tekst wordt getoond over de hele breedte , onder de 
content op trefwoord . b.v: 
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Contentblokken (rechts) 
 
Zie verder de Bijlage voor uitleg over 
alle contentblokken 

Er kan gekozen worden uit een groot aantal contentblokken; 
deze worden altijd rechts van de Content op trefwoorden 
getoond, b.v. (voorbeeld handmatige link): 
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Contentpagina dossier 
Kies voor Voeg nieuwe contentpagina dossier toe…… Deze pagina wordt onder de startpagina 
getoond, b.v. : 

 

 

 

Actie Uitleg 
Titel De titel wordt overgenomen van de startpagina 
Afbeelding Hier kies je de afbeelding die je als hoofdafbeelding boven de kop van 

het dossier wil laten verschijnen; wanneer je deze niet invult, dan 
wordt de afbeelding van de startpagina van het dossier overgenomen. 
Zie voor invoegen van afbeeldingen de aparte handleiding. 

Intro en Tekst Voorbeeld: 

 
Contentblokken Zie Bijlage voor uitleg over de contentblokken. 
 

NB.  
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Het is mogelijk om nog een extra niveau met contentpagina’s aan te maken. Deze worden getoond in 
het submenu aan de linkerkant.  
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BIJLAGE: Contentblokken 
In deze rubriek Voeg nieuw contentblock toe staan links waarmee je extra elementen kunt toevoegen 
aan de pagina. Let op: een contentblok is alleen zichtbaar als je het Overzicht (Overview) hebt ingevuld. 

Handmatige links / Manual links 
In een kadertje aan de rechterkant van de pagina kun je een of meerdere links laten verschijnen. 

 

 

Alles wat je met een plusje hebt 
toegevoegd, kun je met het rode 
kruisje weer verwijderen. Dat 
verschijnt als je met je muispijl 
over het betreffende onderdeel 
beweegt. 

Vul hier in welk kopje er boven het kadertje met 
links moet staan. Bijvoorbeeld: Zie ook. 

 
Vul hier de tekst van de link  in. 

 

Klik op deze knop als je naar een andere pagina binnen de website wilt verwijzen. Er 
verschijnt een venster waarin je die pagina kunt selecteren. 

 

Wil je linken naar een pagina buiten de website, vul dan hier het adres in met http:// 

 Druk op deze knop om nog een link toe te voegen. 

 
Druk op deze knop als je helemaal onder in het kader een link naar 
een overzichtspagina met links wilt toevoegen. 

 
Druk op deze knop om de linktekst op te geven.  
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Etalage / Spotlight 
Dit contentblock bestaat uit een kop, een onderkop en een afbeelding. Dit element kun je het best 
gebruiken om ergens de aandacht op te vestigen. 

 

 

 

 

  

Alles wat je met een (groen) plusje hebt toegevoegd, kun je met het rode kruisje weer verwijderen. Dat 
verschijnt als je met je muispijl over het betreffende onderdeel beweegt. 

Druk op de knop als je de etalage wilt laten linken naar een andere webpagina. 
 

Vul hier de kop van de etalage in. 
 

Vul hier de onder kop in. 
 

Selecteer een afbeelding 
 

Bepaal hier hoe de tekst t.o.v. van de afbeelding moet staan: eronder of er overheen. 
Eronder is veelal de beste optie. 

 

Onderstaande velden komen tevoorschijn als je op de Toevoegen knop bij  ‘Link’ klikt. 
 

Geef hier de tekst van de link op. 
 

Klik op de knop als je wilt verwijzen naar een pagina binnen de Hippo-website.  
 

Wil je verwijzen naar een externe pagina, vul die dan hier in. 
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Banner 
Een banner is een gekleurd kader aan de rechterzijde van de webpagina, met een kop, tekst en een link.  

 

Zo ziet een banner eruit op de website: 

 

 

  

Vul hier de tekst van de banner in en voeg desgewenst elementen als een afbeelding 
of video toe, of een link naar een pagina buiten de universitaire Hippo-website. Zie 
ook de handleiding Hippo-editor. 
 

De kop die boven de banner moet verschijnen. 
 

Druk op deze knop om een pagina binnen de Hippo-website te kiezen om naar te linken. 
 

Stel hier de achtergrondkleur van de banner in. 
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Links naar sociale media / Social media links 
Met dit contentblock kun je linken naar social media-profielen. Er komt dan een bijbehorend 
icoontje bij voor alle social media. Dit blok kan weer verwijderd worden door met de muis 
erop te hangen en dan het rode kruisje te klikken dat verschijnt.  

 

 

Zo ziet het eruit op de website: 

  

Vul hier de titel van het social media blok in. Dit is niet de titel van een linkje. 

Vul de link in, inclusief http:// of https://, naar het social media-profiel van de 
persoon. Zet het in het juiste vakje (dus Facebook bij Facebook url). Het 
systeem zet er vanzelf een icoontje bij.  Niet alles hoeft ingevuld te worden. 

Klik op de knop Toevoegen om een of meerdere externe link erbij 
te  zetten. De URL is de link. Het label is de tekst van het linkje. Als 
je met de muis erboven hangt verschijnt er een rood kruisje om 
het te verwijderen.  
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Contentblock Twitterfeed 
Met dit contentblock kun je een deel van jouw Twitterfeed op het overzicht tabblad 
plaatsen. Hiervoor heb je een aantal codes nodig. Bekijk hiervoor de handleiding Twitter 
Apps. Vul de codes in bij de bijbehorende velden hieronder.  

 

Vul hier de titel in die boven het blok komt te staan. 

http://www.leidenuniv.nl/hippo-handleiding/Hst%2021.0%20-%20Gebruikersacties%20-%20Contentblock%20Twitterfeed%20-%201.0.pdf
http://www.leidenuniv.nl/hippo-handleiding/Hst%2021.0%20-%20Gebruikersacties%20-%20Contentblock%20Twitterfeed%20-%201.0.pdf


Versie 3.0 15-01-2018 
 

Contentblock Blogs / Personal blog posts 
Dit contentblock maakt automatisch een overzichtje van de nieuwste blogposts. Dit doet 
hetcontentblock met behulp van een RSS-feed. Je kunt de RSS-linkjes meestal onderaan de pagina 
vinden als je kijkt naar blogs van de universiteit zelf.  

• In de titel vul je de titel in die boven het contentblokje komt te staan.  
• In de URL moet je de RSS Feed-url invullen.  
• Tik bij auteur de naam in van de persoon (zonder titels etc.) als je wil dat alleen blog posts 

van deze persoon worden getoond.  
• Bij het aantal blog posts kun je neerzetten hoeveel posts je maximaal wil laten zien. Als je -1 

intikt linkt het contentblok naar alle berichten op het blog.  
• Je kunt een “Meer…” link toevoegen via de optie ‘Label’ en een externe link b.v. om  naar 

een volledige weblog te gaan (vul je geen titel in, dan maakt Hippo hier Zelf  ‘Meer >’ (More 
>)  van op de site. 
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Automatische lijst Nieuws / Automatic list News 
De automatische lijst Nieuws verzamelt een aantal recente nieuwsberichten op basis van de 
gekozen categorie of organisatieonderdeel. Deze nieuwsberichten worden getoond in een 
klein blokje. Je kunt zelf bepalen hoeveel berichten worden getoond. 

 

 

 

 

Als het label onderaan niet is ingevuld, staat er standaard ‘Meer…’ zoals je hieronder ziet. 

 

 

Vul hier de titel in die boven het blok komt te staan. 

Als je alleen nieuws uit bepaalde categorieën wil tonen, selecteer ze dan hier 

Als je alleen nieuws van een bepaald organisatieonderdeel wil tonen, selecteer 
ze dan hier. 

Maximum aantal getoonde nieuwsberichten 

Een automatische lijst heeft een link onderaan (Meer…) die verwijst naar een overzichtspagina, 
bijv. een overzicht van het nieuws. Je kunt deze link ook een ander tekstje geven.  
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Automatische lijst: Agenda / Automatic list events 
De automatische lijst: agenda toont een aantal aankomende agenda-items. Qua werking lijkt 
deze erg op de automatische lijst: nieuws. Je kunt zelf bepalen welke categorieën getoond 
worden, of dat je alleen evenementen van een bepaalde faculteit wil laten zien. Bij het 
maximaal aantal resultaten kies je hoeveel items er  getoond worden.  

 

 

  

Vul hier de titel in die boven het blok komt te staan. 

Het standaardlabel voor de link naar alle items is 
‘Meer…’ 

Maximum aantal getoonde agendaberichten. 
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Automatische lijst: onderzoeksprojecten / Automatic list research projects 
Met dit contentblock kun je relevante onderzoeksprojecten tonen. Dit kunnen projecten zijn 
die nog lopen of die al afgerond zijn.   

 

  

  

Vul hier de titel in die boven het blok komt te staan. 

Optioneel: als je een specifiek profileringsgebied wil 
tonen, selecteer dat dan hier. 

Kies hier of je alleen lopende, alleen afgeronde of beide 
projecten wil tonen. 

Maximum aantal getoonde projecten. 

Als je alleen projecten van een bepaald organisatieonderdeel wil 
tonen, selecteer ze dan hier. 

Optioneel: kies het type onderzoek dat je wil laten zien. 
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Automatische lijst: onderzoeksoutput / Automatic list research output 
Onder onderzoeksoutput vallen zaken als publicaties, boeken, rapporten of andere dingen. 
Je kunt hier kiezen om bepaalde categorieën te tonen, of om alleen output te tonen van 
bepaalde organisatieonderdelen of faculteiten.  
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Automatische lijst: op trefwoord  / automatic list by keyword 
Dit contentblock toont links naar webpagina’s die aan jouw artikel zijn gerelateerd, op basis van de 
algemene en/of wetenschappelijke trefwoorden die je opgeeft. Je kunt op die manier automatisch 
verwijzen naar gerelateerde nieuwsberichten, maar naar ook andere soorten pagina’s die met het 
onderwerp te maken hebben, zoals agendapunten en  profielpagina’s van betrokken medewerkers. 

 

 

 

Vul in welk kopje je boven het lijstje met links wilt 
hebben. Bijvoorbeeld: Gerelateerde artikelen 

 

Geef met behulp van het uitklapmenu aan naar welk soort pagina’s de links moeten verwijzen. 
 

Geef aan hoe uit hoeveel items het lijstje moet bestaan. 
 

Druk op het groene plusje om een algemeen of wetenschappelijk trefwoord 
toe te voegen. Hippo stelt een woord voor als de term die je intypt al eens 
ingevoerd lijkt te zijn. Klik op de suggestie om die over te nemen. 

 

Wil je alleen naar pagina’s van een bepaald organisatieonderdeel 
verwijzen? Geef dan hier op welk dat moet zijn. 

 

Druk op deze knop als je een link naar een overzichtspagina met links wilt toevoegen. 
 

Druk op deze knop om de linktekst op te geven.  
 

Alles wat je met een groen plusje hebt toegevoegd, kun je met het rode kruisje weer verwijderen. Dat verschijnt als je 
met je muispijl over het betreffende onderdeel beweegt. 
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