
Scenario’s voor ‘automatische blokjes’ met verschillende selecties in de organisatietaxonomie 
 
• Onderstaande voorbeelden gaan over agendaberichten, maar hetzelfde geldt uiteraard ook voor 

nieuwsberichten en andere documenttypes waarvan je ‘automatische contentblokjes’ kunt 
maken.  

• Onderstaande voorbeelden gaan over een faculteit en een onderliggend instituut, maar hetzelfde 
mechanisme werkt op alle niveaus, dus ook bijv. een instituut met onderliggende afdelingen. 

 
 
Voorbeeld agendaberichten: 
 
Agendabericht A van de faculteit Geesteswetenschappen. 
Dit is een faculteitsbreed bericht, maar de facultaire redacteur wil het niet ‘opdringen’ aan de 
instituten. Daarom heeft hij alleen organisatieonderdeel Fac. Geesteswetenschappen aangevinkt, 
zodat het alleen op de startpagina van de faculteit wordt getoond.  
(Desgewenst kunnen instituutsredacteuren zelf alsnog hun instituut als organisatieonderdeel 
aanvinken in dit bericht, zodat het ook op hun startpagina verschijnt.) 
 
Agendabericht B van de faculteit Geesteswetenschappen.  
Dit is een faculteitsbreed bericht, en de facultaire redacteur vindt het belangrijk dat dit op alle 
instituutspagina’s verschijnt. Daarom heeft hij bij organisatieonderdeel Fac. Geesteswetenschappen 
èn alle onderliggende instituten aangevinkt. Hij ‘pusht’ het bericht dus naar de instituten.  
 
Agendabericht C van Instituut voor Wijsbegeerte.  
Dit bericht is alleen relevant voor het instituut, dus de instituutsredacteur heeft alleen 
organisatieonderdeel Instituut voor Wijsbegeerte aangevinkt.  
 
Agendabericht D van Instituut voor Wijsbegeerte.  
Dit bericht is gemaakt door het instituut, maar is ook interessant om op de facultaire startpagina te 
tonen. Dus de instituutsredacteur heeft (als het goed is in overleg met de facultaire redacteur) bij 
organisatieonderdeel Instituut voor Wijsbegeerte èn Fac. Geesteswetenschappen aangevinkt.  
Of, als alternatief scenario: de instituutredacteur heeft in eerste instantie alleen Instituut voor 
Wijsbegeerte aangevinkt bij organisatieonderdeel, maar de facultaire redacteur komt het bericht 
tegen, vindt het interessant voor de faculteit en vinkt dus ook nog Fac. Geesteswetenschappen aan.  
 
Automatische agendablokjes: 
• Op de startpagina van Fac. Geesteswetenschappen staat een automatisch agendablokje waarin 

alleen Fac. Geesteswetenschappen is aangevinkt. 
• Op de startpagina van Instituut voor Wijsbegeerte staat een automatisch agendablokje waarin 

alleen Instituut voor Wijsbegeerte is aangevinkt. 
• Op de startpagina van Instituut voor Centre for the Arts in Society staat een automatisch 

agendablokje waarin alleen Centre for the Arts in Society is aangevinkt. 
• Op de startpagina van Instituut Academie der Kunsten staat een automatisch agendablokje 

waarin zowel Fac. Geesteswetenschappen als Academie der Kunsten is aangevinkt. 
 



Gedrag van de automatische agendablokjes en bijbehorende ‘Meer’-link: 
 
Fac. Geesteswetenschappen: 
• Het agendablokje toont bericht A, B en D 
• De Meer-link gaat naar het agendaoverzicht met alleen Fac. Geesteswetenschappen aangevinkt 

in de facetten. Maar: op de agendaoverzichtspagina werkt het zo dat je altijd alle berichten van 
een faculteit èn van alle onderliggende organisatieonderdelen ziet. In het nieuwoverzicht worden 
dus de berichten A, B, C en D allemaal getoond. Dit kan verwarrend zijn voor bezoekers, maar dit 
kan niet anders als we de blokjes zo willen laten werken als hierboven beschreven.  

 
Instituut voor Wijsbegeerte: 
• Het agendablokje toont bericht B, C en D 
• De Meer-link gaat naar het agendaoverzicht met zowel Fac. Geesteswetenschappen als Instituut 

voor Wijsbegeerte aangevinkt in de facetten. Op de agendaoverzichtspagina worden vervolgens 
binnen de Fac. Geesteswetenschappen alleen de berichten voor Instituut voor Wijsbegeerte 
getoond. In dit geval agendabericht B, C en D. 

 
Instituut Centre for the Arts in Society: 
• Het agendablokje toont bericht B 
• De Meer-link gaat naar het agendaoverzicht met zowel Fac. Geesteswetenschappen als Instituut 

Centre for the Arts in Society aangevinkt in de facetten.  Op de agendaoverzichtspagina worden 
vervolgens binnen de Fac. Geesteswetenschappen alleen de berichten voor als Instituut Centre 
for the Arts in Society getoond. In dit geval dus alleen agendabericht B. 

 
Instituut Academie der Kunsten: 
• Het agendablokje toont bericht A, B en D 
• De Meer-link gaat naar het agendaoverzicht met zowel Fac. Geesteswetenschappen als 

Academie der Kunsten aangevinkt in de facetten. Op de agendaoverzichtspagina worden 
vervolgens binnen de Fac. Geesteswetenschappen alleen de berichten voor als Academie der 
Kunsten getoond. In dit geval dus alleen agendabericht B. Dit kan verwarrend zijn voor 
bezoekers, maar dit kan niet anders als we de blokjes zo willen laten werken als hierboven 
beschreven. 

 
Officieuze instituten 
Voor officieuze instituten moet alles in principe hetzelfde werken. Alleen leidt de Meer-link dan naar 
een agendaoverzicht dat wel gefilterd is op dat officieuze instituut (via parameter in de url: 
facultysubinstitute=...), maar waar geen facet is aangevinkt.  
Zodra een bezoeker in dat geval facetten gaat gebruiken, wordt de pagina herladen en verdwijnt de 
parameter uit de url (en verdwijnt dus de filtering op het officieuze instituut). Dit is de consequentie 
van het gebruik van een officieus instituut  
 
 


