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Autorisatie
De Studentenwerving site wordt beheerd door de centrale redacties.

Footer
De footer bestaat uit drie kolommen met interne en externe links + een titel (kop). Een vierde kolom
toont alle social media links + een titel (kop). De Footer kan niet vertaald worden, dus zal (eenmalig)
handmatig in het NL en in het ENG moeten worden aangemaakt.
Waar vind ik de footer in het CMS?
De header en footer voor de studentenwerving website zijn die van de externe website.

Subfooter
Boven de standaard-footer voor de externe website komt een extra ‘subfooter’ voor
studentenwerving. Deze is deels hetzelfde voor de gehele wervingssite, maar kan ook specifieke links
per opleiding bevatten (bijv. contactgegevens van de student-ambassadeur of studieadviseur, of links
naar de eigen social media-kanalen van een opleiding). Een subfooter op een lager niveau
overschrijft het hogere niveau. Als er op een lager niveau geen subfooter aanwezig is, dan wordt de
subfooter van het niveau daarboven getoond. Als bijvoorbeeld een specialisatie pagina geen
subfooter heeft dan wordt de subfooter van de bovenliggende opleiding getoond. Als die er niet is
dan wordt die van het home document getoond
Je kunt op 4 niveaus subfooters voor de opleidingsdossiers aanmaken:
• in de map SCM-redactie voor alle opleidingen en onderwijspagina’s tegelijk;
• in de map Opleidingen > bachelor (resp. master) voor alle bacheloropleidingen (resp. alle
masteropl.);
• per opleiding;
• per specialisatie.
Je kunt op 3 niveaus subfooters voor de onderwijs-boom aanmaken:
• in de map SCM-redactie voor alle opleidingen en onderwijspagina’s tegelijk;
• Voor een onderwijs landingspagina;
• Voor een onderwijs contentpagina.
Daarbij overschrijft het laagste niveau altijd de hogere niveaus.

Subfooter vullen
Actie
Afbeelding

Uitleg
Selecteer een afbeelding
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Actie
Contact
Waarden
Voorbeeld

Uitleg
Type een eenheid naar keuze, bijv. cm, liter, %, ….
Geef een labelnaam + een waarde

Tweetalig bericht
Als een bericht of document in zowel het Nederlands als het Engels beschikbaar moet komen, begin
dan met het bericht/document in het Nederlands of Engels. Maak vervolgens het bericht eerst
helemaal af in die taal. Klik op sla op en sluit en maak vervolgens het vertaalde bericht aan via het
knopje ‘Engels…’ resp. ‘Nederlands’ in het menu.
Maak vertalingen altijd aan via deze weg en nooit door handmatig een nieuw bericht toe te voegen
in de Engelstalige resp. Nederlandstalige boom (want dan zijn de NL- en EN-versies niet aan elkaar
gekoppeld en werkt de ‘taalswitch’ niet). Engelstalige berichten komen terecht in dezelfde map (EN)
en ev. Submap (EN) als het door jou eerder gemaakte Nederlandse bericht.

Homepage + blokken
De url van de homepage is http://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/ . Deze pagina is een variant
op de standaard-startpagina voor de hoofdrubrieken op de externe website. Deze nieuwe
startpagina biedt toegang tot de onderliggende startpagina’s voor bachelorwerving, masterwerving,
‘Over ons onderwijs’ (corporate onderwijsinformatie), e.d. Alleen centrale redacties hebben toegang
tot dit document.
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In Hippo vind je de homepage bij Studentenwerving site(nl) > SCM-Redactie en dan het bestand
‘home’. De Engelstalige versie vind je onder Studentenwervingsite(en) > SCM-Editors en het bestand
‘home’.

Onderdelen Homepage
De homepage bestaat uit verschillende onderdelen: de header, footer en de algemene zoekbox (van
de externe website), Automatische lijsten: nieuws, agenda. Handmatige link blok, call to action blok,
blogfeed en uitgelichtblok. Je kunt de contentblokken onderling verschuiven. Het bovenste blok in
het CMS wordt als enige blok rechts bovenin de aside (rechterkolom) geplaatst. De overige blokken
worden 3-aan-3 in het centrale deel getoond.
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Homepage document vullen
Actie
Uitleg
Titel en introductie
Vul hier de titel van het document, bijv. Studentenwerving. Dit is de ‘kop’ met
tekst
grote letters. Probeer deze kort te houden. De introductietekst is optioneel.

Hero (header)

Selecteer hier een ‘header’afbeelding en een tekst. De tekst wordt over de
hero heen getoond.

Carrousel 1 & 2

Je kunt in de carrousel afbeeldingen selecteren, deze een naam geven en er
een link aan meegeven. De afbeeldingen incl. tekst en link worden vervolgens
ad random getoond op de homepage.
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Actie
Contentblokken:
Tekstblok,
Videoblok,
Afbeeldingblok

Uitleg
Deze blokken spreken voor zich.
Handleiding over het videoblok vind je hier.
Handleiding over het afbeeldingblok vind je hier.

LET OP! Je kunt de contentblokken onderling verschuiven. Het bovenste blok
in het CMS wordt als enige blok rechts bovenin de aside (rechterkolom)
geplaatst. De overige blokken worden 3-aan-3 in het centrale deel getoond.
Automatische
lijsten Agenda en
Nieuws.
Dit voorbeeld:
‘Nieuws’

Vul een titel naar keuze in en selecteer desgewenst een categorie. Geef
vervolgens het aantal nieuwsberichten in, waarvan je wilt dat ze worden
getoond en typ een tekst voor de link naar het ‘nieuwsoverzicht met alle
berichten’

Blogblok: Titel

Titel: Hier vul je de gewenste titel van het blogblok
Blog RSS feed url: Vul hier de URL van de feed in (incl. http:// of https://
Bijvoorbeeld: http://www.nu.nl/rss/sport
Auteurs: Vul hier auteur(s) in die voorkomen in de blogposts van jouw feed. Je
kunt het veld ook leeglaten. Dan worden alle posts van alle auteurs getoond.
Aantal posts: Vul hier het gewenste aantal blogs dat getoond wordt in.
Externe link: Hier kun je een titel en een volledige URL, incl. http(s), invullen.
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Actie
Handmatige Link
blok

Uitleg
Titel: Hier vul je de gewenste titel van het handmatige link blok. Als je geen
titel invult, geeft hij automatisch de titel ‘zie ook’ weer.
Selecteer: Een interne of externe link. Bij een interne link kun je verschillende
contentblokjes koppelen. Bijvoorbeeld nieuws met een thumbnail afbeelding,
agenda met een kalender, persoon met een afbeelding (headshot). Bij een
externe link is de keuze volledig aan jou.
Voorbeeld van een gelinkt profiel:

Uitgelicht blok

Titel: Hier vul je de gewenste titel van het Uitgelicht blok
Tekst: Hier vul je de gewenste tekst. Let op het is een klein blokje dus hou de
tekst kort en pakkend. Via de link kan er dan naar meer informatie verwezen
worden.
Afbeelding: Selecteer jouw gewenste afbeelding
Link: Kies een interne of externe link
Design: Kies voor tekst op of onder de afbeelding
Voorbeeld met tekst onder en op de afbeelding:

Call to Action blok

Titel: Hier vul je de gewenste titel van het Call to Action blok
Tekst: Hier vul je de gewenste tekst. Let op het is een klein blokje dus hou de
tekst kort en pakkend. Via de link kan er dan naar meer informatie verwezen
worden.
Link: Mogelijkheid tot een interne of externe link

Klaar met invullen?
Klik op Sla op & sluit. Klik nu op document en publiceer.
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Bestanden toevoegen
Als je een bestand (bijv. Excel, Word, pdf) wilt toevoegen aan een pagina dan kun je het gewenste
bestand selecteren in de bestandenbank.
Actie
Ga naar de bestanden

Uitleg
In het Hippo CMS kun je links bovenin de bestanden selecteren

Map toevoegen

Als je bestanden hebt geselecteerd dan krijg je een overzicht van
bestanden, waaronder die van de bibliotheek. Je kunt aan deze
‘algemene’ map zelf mappen toevoegen, bijv. ‘extra map’.

Afbeelding toevoegen

Als je een bestand wilt toevoegen is het belangrijk dat dit bestand zich
al ergens op jouw computer of netwerk bevindt. Herhaal vervolgens
de stap van hierboven, maar ipv een nieuwe map klik je op ‘voeg
bestand toe’. Selecteer vervolgens het juiste bestand en klik ‘upload’.
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Actie

Uitleg

Klaar! Je kunt nu op verschillende plekken op pagina’s bestanden
koppelen.

Beeldbank
Als je een afbeelding wilt toevoegen aan een pagina via bijvoorbeeld een ‘afbeeldingblok’ dan kun je
een afbeelding selecteren in de beeldbank
Actie
Ga naar de beeldbank

Uitleg
In het Hippo CMS kun je links bovenin de beeldbank selecteren

Map toevoegen

Als je de beeldbank hebt geselecteerd dan krijg je een overzicht van
beeldbanken, waaronder die van de bibliotheek. Je kunt aan deze
‘algemene’ map zelf mappen toevoegen, bijv. ‘extra map’.

Afbeelding toevoegen

Als je een afbeelding wilt toevoegen is het belangrijk dat deze
afbeelding zich al ergens op jouw computer of netwerk bevindt.
Herhaal vervolgens de stap van hierboven, maar ipv een nieuwe map
klik je op ‘voeg afbeelding toe’. Selecteer vervolgens de juiste
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Actie

Uitleg
afbeelding en klik ‘upload’.

Klaar! Je kunt nu in een afbeeldingsblok jouw geuploade afbeelding
selecteren.
Afbeeldingsblok
Actie
Toevoegen Afbeelding

Uitleg
Met behulp van bijv. een afbeeldingblok kun je een afbeelding
toevoegen aan jouw pagina.

Selecteer een afbeelding

Klik op selecteer en ga naar de beeldbank. Selecteer hier in de
mappen structuur jouw afbeelding naar keuze.

Bijschrift
Alt tekst

De tekst die je hier invult verschijnt onder de afbeelding
Hiermee geef je je jouw afbeelding een alternatieve naam. Deze naam
is niet zichtbaar op de frontend.
Kies waar je het plaatje wilt tonen, links, rechts, centraal…

Plaatsing
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Actie
Formaat

Uitleg
Kies het formaat

Video toevoegen
Youtube video
Je kunt video’s toevoegen adhv een videoblok op verschillende pagina’s, bijv. op een contentpagina.
Er wordt om een complete video URL gevraagd. De originele youtube URL zal er als volgt uitzien:
https://www.youtube.com/watch?v=wb1fgPNgeBQ
Je zult merken dat deze link niet werkt als je opslaat en publiceert. Met een kleine aanpassing gaat
jouw filmpje het wel doen. Verwijder uit de originele URL ‘watch?v=’ en voeg vervolgens ‘embed/’
ertussen en je krijgt de volgende werkende link voor in het CMS:
https://www.youtube.com/embed/wb1fgPNgeBQ
Let op! Soms heb je urls die er zo uitzien:
https://www.youtube.com/watch?v=wb1fgPNgeBQ&feature=youtu.be&t=102.
&feature=youtu.be&t=102 is GEEN onderdeel van de video-ID. Dit is te herkennen aan het &-teken.
Als je dit er ook bij plakt, werkt de video niet. De video ID in deze url is ook
https://www.youtube.com/embed/wb1fgPNgeBQ

Vimeo video
Je kunt video’s toevoegen adhv een videoblok op verschillende pagina’s, bijv. op een contentpagina.
Er wordt om een complete video URL gevraagd. De originele vimeo URL zal er als volgt uitzien:
https://vimeo.com/84457277
Je zult merken dat deze link niet werkt als je opslaat en publiceert. Met een kleine aanpassing gaat
jouw Vimeo filmpje het wel doen. Voeg aan de originele URL 2 elementen toe ‘player.’ en ‘video/’
ertussen en je krijgt de volgende werkende link voor in het CMS:
https://player.vimeo.com/video/84457277
Kaltura video
De universiteit heeft ook nog een intern videoplatform, gebouwd in Kaltura:
https://video.leidenuniv.nl .
Video’s van dit platform kunnen ook worden opgenomen in een Video-blok in Hippo.
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De redacteur moet eerst inloggen in https://video.leidenuniv.nl/ om het VIDEOID op te halen:
de link die in Hippo moet worden toegevoegd wordt dan:
https://video.leidenuniv.nl/embed/secure/iframe/entryId/[VIDEOID]

Startpagina opleidingsdossier / opleidingsspecialisatie
Op de startpagina opleidingsdossier krijgt de oriënterende bezoeker een globaal beeld van de
opleiding. Onder deze startpagina kan ook nog een opleidingsspecialisatiepagina gemaakt worden.
Vanuit het opleidingsdossier wordt er vanuit de ‘facts’ naartoe gelinkt en vanaf de specialisatiepagina
weer terug naar het opleidingsdossier.

Opleiding Startpagina
Actie
Naam opleiding

Uitleg
De naam van de opleiding wordt afgeleid van de gekozen opleiding in het
opleidingsveld. De naam wordt opgeslagen na opslaan en is zichtbaar in de
preview of na publiceren in de frontend.

Hoofdafbeelding

Selecteer hier een hoofdafbeelding

Introductie

De introductie wordt direct onder de titel (naam opleiding) en het feiten
blokje weergegeven
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Actie
Maximum zichtbare
specialisaties

Uitleg
Vul hier in hoeveel specialisaties er moeten worden getoond.
De setting moet minimaal 2 lager zijn dan het aantal specialisaties om effect
te hebben.
Bij 0 wordt alles getoond.

‘facts’

Onder de titel (naam opleiding) wordt een feitenblokje weergegeven. Deze
feiten zijn te vullen via de aside in het CMS. De feiten zijn aanpasbaar,
aanvulbaar via de waardelijsten (onder de map SCM-redactie)

Contentblokken:
Tekstblok,
Videoblok,
Afbeeldingblok,
testimonialblok,
grafiekblok,
accordeonblok,
fotogalerij,
Gedeelde spotlight,
Gedeelde
tekstdocument,
Gedeelde fotogalerij

De velden uit het feitenblokje worden gebruikt in de facetnavigatie binnen het
opleidingsoverzicht.
Deze blokken spreken voor zich.
Handleiding over het videoblok vind je hier.
Handleiding over het afbeeldingblok vind je hier.
Handleiding aanmaken Testimonial vind je hier.
Handleiding aanmaken grafiekblok vind je hier
Handleiding aanmaken accordeonblok vind je hier
Handleiding aanmaken fotogalerij vind je hier
Handleiding aanmaken spotlight vind je hier
Handleiding aanmaken gedeelde tekst vind je hier
Handleiding aanmaken gedeelde fotogalerij vind je hier
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Actie
Testimonial blok

Uitleg
Je kunt per testimonial block max. 3 testimonials koppelen. Je kunt wel een
extra testimonial blok(ken) toevoegen. Een testimonial kun je koppelen door
op ‘selecteer’ te drukken en de gewenste testimonial (eerder al los
aangemaakt) erbij te zoeken.

Studiegids
parameters

Via dit blok kun je ervoor zorgen dat de content (jaar, vakken, semester, etc.)
uit de e-Studiegids wordt getoond.

Dit doe je door bij template_id het template_id uit de e-Studiegids in te
vullen. Dit template_id zorgt ervoor dat de opleiding van het huidige
schooljaar wordt opgehaald.
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Actie

Uitleg

De volgende blokken verschijnen allemaal aan de rechterzijde (aside) op de
pagina.

Automatische
lijsten Agenda en
Nieuws.
Dit voorbeeld:
‘Nieuws’

Vul een titel naar keuze in en selecteer desgewenst een categorie. Geef
vervolgens het aantal nieuwsberichten in, waarvan je wilt dat ze worden
getoond en typ een tekst voor de link naar het ‘nieuwsoverzicht met alle
berichten’
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Actie
Blogblok: Titel

Uitleg
Titel: Hier vul je de gewenste titel van het blogblok
Blog RSS feed url: Vul hier de URL van de feed in (incl. http:// of https://
Bijvoorbeeld: http://www.nu.nl/rss/sport
Auteurs: Vul hier auteur(s) in die voorkomen in de blogposts van jouw feed. Je
kunt het veld ook leeglaten. Dan worden alle posts van alle auteurs getoond.
Aantal posts: Vul hier het gewenste aantal blogs dat getoond wordt in.
Externe link: Hier kun je een titel en een volledige URL, incl. http(s), invullen.

Handmatige Link
blok

Titel: Hier vul je de gewenste titel van het handmatige link blok. Als je geen
titel invult, geeft hij automatisch de titel ‘zie ook’ weer.
Selecteer: Een interne of externe link. Bij een interne link kun je verschillende
contentblokjes koppelen. Bijvoorbeeld nieuws met een thumbnail afbeelding,
agenda met een kalender, persoon met een afbeelding (headshot). Bij een
externe link is de keuze volledig aan jou.
Voorbeeld van een gelinkt profiel:

Uitgelicht blok

Titel: Hier vul je de gewenste titel van het Uitgelicht blok
Tekst: Hier vul je de gewenste tekst. Let op het is een klein blokje dus hou de
tekst kort en pakkend. Via de link kan er dan naar meer informatie verwezen
worden.
Afbeelding: Selecteer jouw gewenste afbeelding
Link: Kies een interne of externe link
Design: Kies voor tekst op of onder de afbeelding
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Actie

Uitleg
Voorbeeld met tekst onder en op de afbeelding:

Personen blok

Je kunt een intern of extern persoon koppelen. Bij een intern persoon kun je
linken naar het betreffende profiel in de gedeelde content folder ‘profielen’.
Bij een extern persoon kun je de naam, functie, URL opgeven + een foto.

Contact blok

Dit blok lijkt erg op het personenblok, maar werkt iets anders. In de folder
‘contact’ onder studentenwerving kun je contactdocumenten aanmaken, die
je vervolgens in dit blok kunt koppelen. Je kunt hier dus geen contacten uit de
gedeelde content koppelen.

Bestanden blok

In het bestanden blok kun je een Excel, Word, Pdf, Ppt of ander bestandstype
koppelen. Het is zaak dat je de bestanden reeds hebt geupload naar Hippo
(lees hier hoe dat moet). Je kunt in het CMS een titel toevoegen en een
bestand selecteren.
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Actie

Uitleg

Klaar met invullen?
Klik op Sla op & sluit. Klik nu op document en publiceer.

Opleiding Contentpagina
Deze pagina is bijna gelijk aan de opleiding startpagina met dezelfde keuze aan contentblokken Het
verschil zit hem in de afwezigheid van een feitenblok en de aanwezigheid van een banner (lijkt erg op
een call to action) die altijd bovenin aan de rechterkant (aside) getoond wordt.

In de opleidingsdossiers kan op een prominente plaats een bannerblok cq 'call to action blok' worden
geplaatst waarmee de bezoeker snel kan doorklikken naar bijv. een brochureformulier of een
aanmeldingsformulier voor een open dag. Het blok krijgt de kleur van de betreffende faculteit en
wordt altijd bovenaan in de aside (rechtsboven) getoond.
Bannerblok
Titel: Hier vul je de gewenste titel in
Tekst: Hier vul je de gewenste tekst. Let op het is een klein blokje dus hou de tekst kort en pakkend.
Via de link kan er dan naar meer informatie verwezen worden.
Link: Mogelijkheid tot een interne of externe link
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Opleiding specialisatiepagina
Onder opleidingstartpagina kan nog een opleidingsspecialisatiepagina gemaakt worden. Vanuit de
startpagina wordt er vanuit de ‘facts’ naartoe gelinkt en vanaf de specialisatiepagina weer terug naar
het opleidingsdossier.

De specialisatie pagina is gelijk aan de opleiding startpagina met dezelfde keuze aan contentblokken.
Voor een handleiding kijk hier bij startpagina.

Centraal opleidingsdocument
Met behulp van het centrale opleidingsdocument kun je op alle bachelor of op alle master pagina’s
dezelfde Call-to-Action laten zien. Je kunt hiervoor heel eenvoudig een Call-to-Action koppelen op
het centrale opleidingsdocument.
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Testimonial blok
Actie
Toevoegen Testimonial

Uitleg
Voeg een testimonial toe en geef deze een herkenbare naam. Bijv.
Wiskunde testimonial.

Naam:
Foto
Rol
Quote

Vul hier de naam van de persoon van wie de testimonial afkomstig is.
Foto van de persoon in kwestie
Omschrijf de rol van de persoon die de testimonial afgeeft.
Dit is de ‘teaser’ tekst die direct getoond wordt op de pagina.
Hieronder volgt via een uitklapmenu de tekst
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Actie

Uitleg

Uitgebreide tekst

Hier kun je de tekst van testimonial kwijt. Let op! Gebruik alleen de
functies paragraaf, links, vet, onderstreept uit de richtext editor. Alle
andere opmaak wordt op de frontend niet getoond.
Vul hier de opleiding in waarop de testimonial betrekking heeft
De organisatie wordt automatisch gevuld als de opleiding gekozen is.

Opleiding
Organisatie

Spotlight blok
Actie
Toevoegen Spotlight

Uitleg
Voeg een spotlight toe en geef deze een herkenbare naam. Bijv.

Naam en titel:
Tekst:

Hier vul je de gewenste naam en titel voor de spotlight in
Hier vul je de gewenste tekst. Let op het is een klein blokje dus hou de
tekst kort en pakkend. Via de link kan er dan naar meer informatie
verwezen worden.
Selecteer een afbeelding
Mogelijkheid tot een interne of externe link

Afbeelding:
Link:

Gedeelde tekstdocument blok
Actie
Toevoegen gedeelte tekst

Uitleg
Voeg een gedeelde tekst toe en geef deze een herkenbare naam. Bijv.
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Actie

Uitleg

Contentblokken:
- Tekstblok
- Accordeonblok
- Kaderblok

Deze blokken spreken voor zich.
Handleiding aanmaken accordeonblok vind je hier

Gedeelde fotogalerij blok
Actie
Toevoegen Fotogalerij

Uitleg
Voeg een gedeelde fotogalerij toe en geef deze een herkenbare naam.
Bijv.

Landingspagina studentenwerving
Op deze landingspagina wordt informatie ontsloten voor één onderdeel van de studentenwerving,
zoals bachelorwerving, masterwerving, overig opleidingsaanbod. Deze pagina biedt toegang tot een
gefilterd opleidingsoverzicht en praktische informatie voor de betreffende doelgroep. Alleen centrale
redacties hebben toegang tot dit document. De landingspagina kan op niveau 1 en 2 aangemaakt
worden.
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Actie
Aanmaken landingspagina
map

Uitleg
Ga naar de map Studentwerving folder NL of ENG in het CMS en klik
op het cirkeltje dat rechts verschijnt. Klik vervolgens in het menu dat
verschijnt op ‘voeg nieuwe contentmap toe’.

Aanmaken landingspagina

Ga naar de zojuist aangemaakte map en klik op het cirkeltje dat rechts
verschijnt. Klik vervolgens in het menu dat verschijnt op ‘voeg nieuwe
landingspagina toe’

Titel
Introductie
Hero (zonder tekst)
Banner (verplicht)

Geef een titel
Geef introductie
Selecteer een hero (header afbeelding)
Titel: Hier vul je de gewenste titel in
Tekst: Hier vul je de gewenste tekst. Let op het is een klein blokje
dus hou de tekst kort en pakkend. Via de link kan er dan naar
meer informatie verwezen worden.
Link: Mogelijkheid tot een interne of externe link
Deze blokken spreken voor zich.
Handleiding over het videoblok vind je hier.
Handleiding over het afbeeldingblok vind je hier.
Handleiding aanmaken Testimonial vind je hier.
Handleiding aanmaken grafiekblok vind je hier
Handleiding aanmaken accordeonblok vind je hier
Handleiding aanmaken fotogalerij vind je hier
Handleiding aanmaken gedeelde tekst vind je hier
Alle andere contentblokken en de werking ervan zijn al besproken bij
de opleiding startpagina. Dat is hier.

Contentblokken: Tekstblok,
Videoblok, Afbeeldingblok,
Testimonialblok
Grafiekblok,
Accordeonblok,
Fotogalerij,
Gedeelte tekst
Overige contentblokken
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Contentpagina Studentenwerving
Dit is de huidige standaard contentpagina uit de externe website, alleen dan ‘nieuwe stijl’. De pagina
valt rechtstreeks onder onderwijs of onder de landingspagina onderwijs. Het aantal contentpagina’s
is ongelimiteerd. Alleen centrale redacties hebben toegang tot dit document.
Actie
Aanmaken contentpagina
map

Uitleg
Ga naar de map Studentwerving folder NL of ENG in het CMS en klik
op het cirkeltje dat rechts verschijnt. Klik vervolgens in het menu dat
verschijnt op ‘voeg nieuwe contentmap toe’.

Aanmaken contentpagina

Ga naar de zojuist aangemaakte contentmap en klik op het cirkeltje
dat rechts verschijnt. Klik vervolgens in het menu dat verschijnt op
‘voeg nieuwe contentpagina toe’
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Actie

Uitleg

Titel
Introductie
Hero (zonder tekst)

Geef een titel
Geef introductie
Selecteer een hero (header afbeelding)

Contentblokken: Tekstblok,
Videoblok, Afbeeldingblok,
Testimonialblok,
Grafiekblok, Accordeonblok,
Fotogalerij

Deze blokken spreken voor zich.
Handleiding over het videoblok vind je hier.
Handleiding over het afbeeldingblok vind je hier.
Handleiding aanmaken Testimonial vind je hier.
Handleiding aanmaken grafiekblok vind je hier
Handleiding aanmaken accordeonblok vind je hier
Handleiding aanmaken fotogalerij vind je hier

Overige contentblokken

Alle andere contentblokken en de werking ervan zijn al besproken bij
de opleiding startpagina. Dat vind je hier. De weergave is alleen iets
anders. De contentblokken van deze landingspagina worden aan de
rechterkant (aside) weergegeven.
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Menu item link in de subnavigatie van onderwijs
Je kunt op alle niveaus een link plaatsen in het menu. Voordat je een link kan toevoegen dien je eerst
een map aan te maken waar je vervolgens de menu item link aan toe kan voegen.

Actie
Op ieder niveau (voorbeeld 1e
niveau)

Uitleg/voorbeeld
Kies in de folder ‘onderwijs’ voor de optie ‘Voeg nieuwe menu item
link map toe. Voeg vervolgens aan de nieuwe map een ‘nieuwe
menu item link toe’.

Menu item link

Je kunt een interne link OF een externe link kiezen. De externe link
prevaleert boven de interne link.
De interne link is een verwijzing naar een document binnen Hippo.
Bij de externe link moet je http:// of https:// als eerste invullen.
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Actie

Uitleg/voorbeeld

Meet-us-in-your-country-pagina
Dit is een ‘internationale voorlichtingskalender’ met een overzicht van voorlichtingsactiviteiten,
beurzen, schoolbezoeken e.d. in het buitenland. Deze studievoorlichtingsactiviteiten in het
buitenland worden op de pagina getoond in een lijst (met facetten) en in een Google Maps kaartje.
De meet-us-in-your-country pagina is alleen beschikbaar in de Engelse folder van studentenwerving.
Via de Channelmanager kan Functioneel Beheer een overzichtsbanner toevoegen aan deze pagina.
Cms voorbeeld:
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Actie
Meet us in your country folder
alleen in de ENG folder
studentenwerving

Uitleg/voorbeeld

Titel
Link to event
Information
Location
Contact person

Vul hier de titel
Titel en URL
Tekst veld voor extra informatie
Locatiebeschrijving
Hier kun je één of meer contactpersonen met functie en eventueel
interne of externe link invullen
Selecteer het land
Spreekt voor zich
Desgewenst vul een start-eindtijd in
Selecteer ‘bachelor’ en/of ‘master’
Via oa. Google maps kun je de coordinaten vinden van de locatie.
Deze kun je invullen, waardoor op de frontend een pointer
verschijnt op de kaart.

Country
Start-einddatum
Start-eindtijd
Eductation type
Location coordinates

Agenda, agenda-plus en agenda-studievoorlichting
We maken onderscheid tussen 4 soorten agendaberichten:
• Eenvoudige agendaberichten (bijv. lezing)
• Eenvoudige agendaberichten van de categorie ‘studievoorlichting’ (bijv. een meeloopdag)
• Uitgebreide agendaberichten voor belangrijke universitaire evenementen (bijv. opening
academisch jaar)
• Uitgebreide agendaberichten voor grote voorlichtingsactiviteiten (bijv. open dagen)
Bovenstaande wordt mogelijk gemaakt met slechts 2 document types: agenda en
agenda-plus. De belangrijkste verschillen:
• Agenda-plus heeft 2 extra velden (‘hoofdafbeelding met banner’ en ‘locatie op de kaart’) en
1 extra blok te behoeve van het koppelen van eventformulieren (‘IFrame button blok’)
• Bij een agenda-plus bericht is het veld ‘locatie’ niet verplicht
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•
•
•
•

Agenda-plus berichten kunnen alleen aangemaakt worden in de map agenda/extra
Alle redacteuren mogen ‘eenvoudige’ agendaberichten aanmaken
Alleen SCM-redactie mag agenda-plus berichten aanmaken
Op de overzichtspagina ‘agenda’ worden zowel agenda als agenda-plus items getoond

Toevoegen van een eventformulier in een agendaplusbericht:

Actie
Commentaar
Url
Direct openen
Label van de knop

Uitleg
Aangezien het vaak om een lange url gaat, kan het handig zijn om bij
“Commentaar” een korte omschrijving van het formulier op te geven. Deze
wordt niet getoond in de front-end.
Vul hier de url van een ClickDimensions eventformulier uit het CRM in. Deze
kan worden aangevraagd bij Marketing.
Geef hier of het formulier direct in het agendaplusbericht moet worden
geopend of dat de bezoeker eerst op een knop moet drukken.
Vul hier de tekst in die in de front-end op de knop wordt getoond. Gebruik
hier maximaal 60 tekens.

Agenda berichten met ‘type activiteit’= studievoorlichting
Zowel agenda als agenda-plus hebben het veld ‘type activiteit’. Dit veld gebruiken we om
studievoorlichtingsactiviteiten te onderscheiden.
Ten behoeve van studievoorlichtingsactiviteiten zijn 6 extra, niet verplichte metadatavelden nodig:
• type opleiding: waardelijst met Bachelor, Master (niet verplicht, niet multiple)
• locatie: waardelijst met Leiden, Den Haag, Buitenland (niet verplicht, multiple)
• keuzefase: waardelijst met Oriënterend, Verdiepend (niet verplicht, multiple)
• soort voorlichtingsactiviteit (bachelor): waardelijst met Open Dag, Meeloopdag, e.d. (niet
verplicht, niet multiple)
• soort voorlichtingsactiviteit (master): waardelijst met Masterdag, Master-meeloopdag, e.d.
(niet verplicht, niet multiple)
• interessegebied: waardelijst die al bestaat in opleidingsdossier (niet verplicht, multiple)
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Let op! De nadrukkelijke instructie aan redacteuren is om deze velden alleen te vullen als het
agendabericht een studievoorlichtingsactiviteit betreft. Als een redacteur deze velden toch invult
terwijl het ‘type activiteit’ bijv. Lezing is, dan wordt dit nergens getoond op de website.
Overzichtspagina’s studievoorlichting (alleen op de externe website)
Speciaal voor studievoorlichtingsactiviteiten zijn er twee aparte ‘maatwerk’ overzichtspagina’s:
Overzichtspagina Agenda Bachelor:
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelor/agenda
Overzichtspagina Agenda Master:
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/master/agenda
Deze overzichten worden automatisch gegenereerd. Agenda en agenda-plus items worden hierin
chronologisch op datum getoond. Alleen de agendaberichten worden getoond met:
• Type activiteit: ‘studievoorlichting’
• Type opleiding: respectievelijk ‘bachelor’ of ‘master’
Facetten; overzichtspagina agenda Bachelor:
Kalender (zoals bekend)
Opleiding (in te vullen, auto aanvullen, ook weer te deselecteren)
Locatie (Leiden, Den Haag, buitenland)
Keuzefase (oriënterend, verdiepend)
Soort activiteit (Open Dag, Meeloopdag)
Interessegebied (geschiedenis en politiek, gezondheid, Kunst en Cultuur, etc.)
Facetten; overzichtspagina agenda Master:
Kalender (zoals bekend)
Opleiding (in te vullen, auto aanvullen, ook weer te deselecteren)
Locatie (Leiden, Den Haag, buitenland)
Soort activiteit (MasterDag, Master-meeloopdag)
Interessegebied (geschiedenis en politiek, gezondheid, Kunst en Cultuur, etc.)
Aside
In de aside op overzichtspagina’s bachelor/master kan Functioneel Beheer via de Channelmanager
een overzichtsbanner toevoegen.
Site-selectie
Zoals alle gedeelde content hebben ook agenda en agenda-plus een mogelijkheid om de site(s) te
selecteren waarop het bericht getoond moet worden. Een van de opties hierbij is de Studentenwervingswebsite. Deze selectie staat echter los van de keuze ‘type activiteit = Studievoorlichting’,
ook agendaberichten met een andere ‘type activiteit’ moeten op de studentenwervingswebsite
getoond kunnen worden.
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CMS voorbeeld Agenda ‘eenvoudig’ en Agenda plus

CMS voorbeeld Agenda ‘eenvoudig’ en Agenda Plus STUDIEVOORLICHTING
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Call-to-action
Binnen studentenwerving in het CMS is een aparte folder gemaakt, waarin call-to-actions kunnen
worden aangemaakt. Daarnaast kunnen in het ‘centraal opleidingsdocument’ binnen de ‘opleidingen
folder’ specifieke call-to-actions voor Masters en Bachelors worden gekoppeld. Een specifieke call-toaction op een pagina zal de centrale call-to-action altijd overschrijven.

Let op! Een specifieke call-to-action op een pagina zal de centrale call-to-action altijd overschrijven.

Actie
Titel, tekst link

Uitleg/voorbeeld
Geef een titel, tekst, link en titel link
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Actie

Uitleg/voorbeeld

Grafiekblok
Dit ‘grafiekblok’ is te plaatsen op een start-, specialisatie- en contentpagina van het opleidingsdossier
binnen studentenwerving. Bovendien kan dit blok ook worden geplaatst op een agenda- en
agendaplus-item. Een redacteur kan gegevens invoeren in het CMS, waarna de grafiek automatisch
wordt gegenereerd in de juiste vormgeving.

Actie
Grafiekblok

Uitleg
Selecteer ‘bar chart’ of ‘pie chart’

Eenheid
Titel
Waarden
Bijschrift

Type een eenheid naar keuze, bijv. cm, liter, %, ….
Vul een titel in
Geef een labelnaam + een waarde
Geef een bijschrift
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Actie
Voorbeeld

Uitleg

Accordeonblok
Dit blok bevat een aantal kopjes/intro’s die afwisselend aangeklikt kunnen worden om een
toelichting te laten uitklappen (het ‘accordeon’-principe).
Hiermee kan diverse content worden weergegeven bijv.:
• een globaal studieprogramma (toelichting per studiejaar uitklappen),
• een weekagenda van een student (toelichting per dag uitklappen),
• meest gestelde vragen, etc.
In het uitgeklapte gedeelte kan door middel van tekst, beeld en/of video nadere informatie worden
getoond en kan er worden doorgelinkt naar externe pagina’s.
Actie
Accordeonblok Titel

Uitleg
Geef een titel voor het accordeonblok

Items

Voeg het aantal gewenste item toe. Ieder item komt op een nieuwe
regel en klapt uit op de frontend zodra je erop klikt.
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Actie

Uitleg

Item vullen

Geef het item een titel, bijv. ‘Hoe ziet een willekeurige dag bij
Mathematics eruit’
Voeg naar wens een tekstblok, videoblok, afbeeldingblok, fotogalerij
en/of call to action blok toe.
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Actie
Voorbeeld

Uitleg

Verwijzen naar een accordeonblok-onderdeel
Soms is het wenselijk om te verwijzen naar een accordeonblok op een pagina waarbij een onderdeel
van dit accordeonblok direct wordt opengeklapt.
Zie voorbeeld hieronder:

Kopieer de URL van het gewenste onderdeel van het accordeonblok door met de rechtermuisknop
op de titel ervan te klikken. Deze URL is als externe link te gebruiken in bijvoorbeeld een handmatige
link blok. Bij klikken op deze link verspringt de pagina naar het accordeonblok en wordt het
betreffende onderdeel uitgeklapt.
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Fotogalerij
Dit is functionaliteit waarbij meerdere foto’s over een onderwerp getoond worden, en waarbij met
een onderschrift nadere toelichting wordt gegeven op het beeld.
Actie
Fotogalerij

Uitleg
Selecteer ‘foto’ en bijschrift (bijschrift kan ook leeg gelaten worden)
Voeg net zoveel foto’s toe als je zelf wilt

Voorbeeld

Kerngegevensblok
De mogelijkheid om in een opleidingsdossier enkele kerngegevens van de betreffende opleiding in
één oogopslag te tonen met icoontjes. Bevat icoontjes met feiten en cijfers.
Actie
Titel

Uitleg
Geef een titel voor het totale blok
Selecteer een icoon, geef een titel en subtitel
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Actie

Uitleg

Voorbeeld

Brochureformulier
Middels een link op de start- en contentpagina’s van bachelor en master opleidingen onder
studentenwerving kan er een brochure worden aangevraagd. In het CMS kan er een vinkje worden
gezet op betreffende start- en contentpagina’s.

Met het vinkje aan verschijnt er op de frontend een brochure blokje rechtsboven op de pagina met
een link naar de ‘brochure aanvraag pagina’.
Het is ook mogelijk om een brochureafbeelding toe te voegen. Deze verschijnt boven de link naar de
‘brochure aanvraag pagina’.

Versie 12.0, 13-08-2018, Functioneel Beheer

In de opleidingstaxonomie is per opleiding een veld toegevoegd waar je het ‘cherry-T id’ kan
invullen. Dit id zorgt ervoor dat je op de brochure aanvraag pagina direct de gewenste brochure
geselecteerd krijgt.
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Beslismodule
Module op de website waarmee bezoekers o.a. de tuition fee en toelatingseisen kunnen achterhalen
die voor hen van toepassing zijn. Met de beslismodule kan een ‘vraag & antwoord’ formulier
gemaakt worden, waarmee de bezoeker naar een bepaalde ‘conclusie’ wordt geleidt. De module
bestaat uit vragen, antwoorden en conclusies. Tezamen kunnen deze gebundeld worden in een set
die gekoppeld kan worden op een opleiding contentpagina.
Actie
Uitleg/voorbeeld
Open de beslismodule via de
knop in het linkermenu van het
CMS

LET OP!

Je kunt de beslismodule ook vanuit de content benaderen, maar
dit wordt afgeraden. Gebruik altijd de knop zoals hierboven
getoond.

Antwoorden

Voor het aanmaken van een antwoord klik je op ‘nieuw document’.
Vervolgens geef je een document naam (deze is later niet meer
aanpasbaar) en het gewenste antwoord.
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Actie

Uitleg/voorbeeld

Vragen

Voor het aanmaken van een vraag klik je op ‘nieuw document’.
Vervolgens geef je een document naam (deze is later niet meer
aanpasbaar) en formuleer je de gewenste vraag. Tenslotte kun je
bij elke vraag antwoorden toevoegen door eerst een antwoord te
selecteren uit de dropdown en vervolgens op de groene ‘plus’
te drukken. Een antwoord verwijderen kan met de ronde ‘min’

Conclusies

Voor het aanmaken van een conclusie klik je op ‘nieuw document’.
Vervolgens geef je een document naam (deze is later niet meer
aanpasbaar) en formuleer je de gewenste conclusie.

Sets

Voor het aanmaken van een set klik je op ‘nieuw document’.
Vervolgens geef je een document naam (deze is later niet meer
aanpasbaar) en stel je de gewenste set samen.
1. Selecteer een vraag/vragen om toe te voegen
2. Selecteer een standaard conclusie. Dit is de conclusie die
getoond wordt als de hierna te formulieren combinaties
niet worden gemaakt.

Set samenstellen
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Actie

Aanpassen set?

Aanpassen vraag, antwoord,
conclusie?

Verwijderen vraag, antwoord,
conclusie?

Uitleg/voorbeeld
3. Maak alle gewenste combinaties. Met de daarbij gewenste
conclusie
Als je op een later moment bijvoorbeeld een vraag wilt toevoegen
aan een set dan krijg je een ‘pop up’ met de tekst dat als je een
nieuwe vraag toevoegt, de huidige set (combinaties) komt te
vervallen.
Vragen, antwoorden en conclusies die zich nog niet in een set
bevinden kun je ‘zonder’ nadenken aanpassen. Als een vraag,
antwoord of conclusie reeds onderdeel is van een set, dan krijg je
een ‘pop up’ met de mededeling dat bijv. de vraag zich in een set
bevindt en dat als je de vraag aanpast en opslaat deze aanpassing
ook direct zichtbaar is in de set.
Als een vraag, antwoord, conclusie zich in een set bevindt dan kan
deze niet verwijderd worden.

Voorbeeld van een set:
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