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Inleiding 

De corporate website is gemaakt in Drupal, een CMS dat in 2001 is ontwikkeld. Drupal 
verschilt nogal van SharePoint.  

De homepage en de overzichtspagina’s geven de centrale structuur aan de site. De 
content op deze en de hieronder liggende pagina’s wordt door C&M beheerd. De 
landingspagina’s en de daaronder liggende pagina’s worden beheerd door onderdelen die 
deze krijgen toegewezen, zoals faculteiten en diensten. Hierop kun je eigen content 
zetten en beheren, inclusief een eigen zwarte balk. 

Onze corporate site werkt als een blokkendoos. Een overzicht van alle blokken tref je aan 
in de bijlage. In theorie kun je eindeloos veel blokken onder elkaar zetten. Uitgangspunt 
hierbij is natuurlijk wel dat je de pagina zo opbouwt dat deze aantrekkelijk is voor de 
bezoeker. Het is dus belangrijk dat je goed controleert hoe je pagina aan de voorkant er 
voor de bezoeker uitziet! 

 

Taalvariatie 

De Nederlandse en de Engelse kant van deze site zijn (in tegenstelling tot SharePoint) in 
dit CMS niet aan elkaar gekoppeld. Een pagina die aan de Nederlandse kant wordt 
gemaakt, wordt niet automatisch aan de Engelse kant aangemaakt. Je kunt echter wel 
handmatig vertalingen aan elkaar koppelen. 
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Handleiding verkort 

Korte tips 

 Gebruik een zo kort mogelijke paginatitel in verband met de leesbaarheid van de 
url en het kruimelpad. Gebruik in de titel zo min mogelijk algemene en 
inhoudsloze woorden. 

 Gebruik voor links binnen de site ALTIJD de relatieve url. Je vindt de relatieve 
link via het veld onder Zoeken bij het aanmaken van een link of door bij de 
doelpagina op bewerken te klikken. Boven in de adresbalk verandert de url (bv 
http://cms.uu.nl/onderzoek/freudenthal-instituut/onderzoek) in een url met een 
nummer (bv http://cms.uu.nl/node/885/edit). De relatieve link is dan node/855.  

 Zorg dat je je afbeeldingen in het systeem duidelijk herkenbare namen geeft, 
anders vind je ze nooit meer terug. 

 Als je de crop van een afbeelding wijzigt, duurt het even voordat je dit aan de 
voorkant ziet. 

 Je komt het snelst bij alle landingspagina’s waar je rechten op hebt door 
rechtsbovenin op je eigen naam te klikken. Detailpagina’s vind je het snelst door 
een aantal letters in te voeren op de inhoudspagina in plaats van de hele titels. 

 Zorg voor dat je metatagbeschrijving kort en krachtig is en dat belangrijke 
zoektermen erin terugkomen. Gebruik geen dubbele aanhalingstekens. Dit is je 
visitekaartje voor bezoekers. 

 Gebruik alleen relevante en specifieke trefwoorden (maximaal 5 à 10). Wees 
specifiek. 

 Om de mediabibliotheek niet onnodig te vervuilen kun je het beste bestanden 
waarvan een nieuwere versie is vervangen in plaats van deze weer opnieuw te 
uploaden. Op deze manier hoef je de bestanden ook niet op alle plekken waar ze 
gebruikt worden, aangepast te worden.  

 Gebruik de alt-tekst voor afbeeldingen.  

 

Content aanmaken 

Maak via Inhoud > Inhoud toevoegen pagina’s aan. Kies bij 
Onderdeel van de bovenliggende landingspagina. Kies de goede taal 
en landingspagina (bij dezelfde naam is de NL meestal de eerste). Als 
je geen header kiest wordt die van de landingspagina overgenomen. 

 

Zwarte balk 

De zwarte balk van elke Landingspagina kan 
bewerkt worden via de tab Groep > Menu’s. Dit is 
per groep (en dus ook per taal) een apart menu. 
Hier kun je ook het snelst het menu aanpassen. 

Bij het 
wijzigen van een pagina kun je het menu 
aanpassen onder aan de pagina bij Menu-
instellingen > vinkje aan > vul de juiste 
waarden in. NB Alleen gepubliceerde pagina’s 
verschijnen in het menu. 
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Vertalingen/variaties 

Elke pagina kan beide kanten op vertaald 
worden via Vertalen > vertaling 
toevoegen of door een EN pagina te kiezen 
die je als vertaling wilt gebruiken. 

NB1 Als je een handmatige pagina kiest, kan 
de gekozen pagina niet meer voor een andere 
vertaling gebruikt worden! 
NB2 Als je niet vertaalt gaat de taalwissel 
naar de eerste laag erboven die wel vertaald 
is.  

 

Trucs voor de html-editor 

 Ankerlinks maken (links binnen dezelfde pagina, handig voor lange pagina’s).  
1. Selecteer het woord/anker waarnaar gelinkt moet worden en klik op de vlag. 
2. Geef dit anker een naam (zonder #, bijvoorbeeld “a” of een nummer).  
3. Selecteer het woord/link boven aan de pagina vanaf waar de link moet werken 

en klik op het linkit-icoon ( ).  
4. Vul bij link-URL de naam/letter in of het nummer dat je in stap 1 hebt gebruikt, 

voorafgegaan door een hekje (#). Het resultaat is dan #a in dat veld. 

 

 

Links naar interne en externe pagina’s, bestanden en ankers maken en verbreken.  
1. Selecteer een woord dat een link moet worden en klik op .  

a. Interne link/link naar bestanden: gebruik het veld onder Zoeken (na een 
aantal tekens doet het systeem suggesties voor content om naar te linken). 
NB Bestanden moeten eerst via Inhoud > Bestanden geüpload worden. 

b. Externe links/ankerlinks: gebruik het veld onder URL.  
Geldige URL-vormen hier zijn: /onderzoek/onderzoeksgroep of 
http://www.uu.nl/medewerkers of #a (in het geval van ankers). 

2. Kies onder Opties _blank als de link in een nieuw venster/tabblad moet openen. 

 Een iframe plaatsen, waarmee je externe content in de site kunt tonen. 

 

Rechten toekennen 

Als een gebruiker via Functioneel beheer in het systeem is gezet, kan iedereen in een 
groep nieuwe leden toevoegen en verwijderen via de tab Groep van een landingspagina. 
Dit moet voor elke taal afzonderlijk gedaan worden! 

 

Concepten en publicatieplanning 

Op de voorkant onder de headerafbeelding en onder aan de bewerkmodus van pagina’s 
kun je bij publicatieopties opslaan als draft of als gepubliceerde versie. Het corporate 
webteam/FB kan items inplannen voor (de)publicatie. NB Om in te plannen sla je eerst 
een draft op, waarna deze draft ingepland kan worden. 
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Blokken (L = landingspagina, P=detailpagina) 

Breaker (L) 

 

Linkopsommingen (L 4-breed en P 3-
breed) 

 

Overzicht uit profielpagina (L en P) 

 

Paginabrede afbeelding (P) 

 

Quick links en delen (P) 

 

Quote (P) 

 

Streamer (L en P) 

 

Tabel (L en P) 

 

Tekst (L en P) 

 

Tekst met afbeelding (L en P) 

 

Tekst met linkopsommingen (L en P) 

 

Tekst met streamer (L en P) 
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Uitgelicht 2 (L) 

 

Uitgelicht 3 (L) 

 

Uitgelicht 4 (L) 

 

Video (P) 
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Inloggen 

1. Ga naar: http://cms.uu.nl/user/ 

2. Log in met je Solis ID en met het 
wachtwoord dat je van het 
projectteam gekregen hebt. Er is 
(nog) geen koppeling met IAM, je 
wachtwoord is dus niet 
(automatisch) hetzelfde als 
waarmee je inlogt op je computer. 
 
NB Let op dat je het juiste wachtwoord intypt! Als je vijf keer het verkeerde 
wachtwoord in hebt getypt, word je een dag lang uit het systeem buitengesloten. 

3. Je ziet nu een pagina met daarop onder Group membership alle groepen waarvan 
je lid bent:  

 
4. Onder Inhoud -> Mijn inhoud (boven in het venster) zie je vervolgens alle pagina’s 

van alle groepen waarvan je lid bent. 

5. Als je tijdens het bewerken van de site 
snel naar een overzicht wilt gaan van 
alle landingspagina’s waar je rechten op 
hebt, klik je rechtsbovenin op de naam 
waaronder je bent ingelogd. Je krijgt 
dan hetzelfde scherm als hierboven. 
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De site vullen 

Het startpunt van een organisatieonderdeel of thema is vaak een landingspagina. Een 
landingspagina heeft onderliggende detailpagina’s en een eigen menu en indien gewenst 
over de hele site heen dezelfde header. Wanneer je een landingspagina wilt hebben, kun 
je dit aanvragen bij functioneel beheer. Pagina’s kun je als faculteit wel zelf maken.  

NB Als een landingspagina naar een ander onderdeel wordt verplaatst (bijvoorbeeld van 
Onderzoek naar Samenwerking) dan verandert direct de URL van deze landingspagina, 
maar niet direct de URL van de onderliggende detailpagina’s. De detailpagina’s moeten 
vervolgens weer onder deze landingspagina opgeslagen worden om ook mee te kunnen 
verhuizen. 

Een voorbeeld van een landingspagina: 

 

Voorbeelden van detailpagina’s 

  
 

Een pagina maken 

Als je rechten hebt op een bepaald onderdeel van de site kun je pagina's aanmaken die 
onder dat siteonderdeel komen te vallen. Om de pagina op de goede plek te krijgen en 
vindbaar te maken, moeten er een aantal zaken goed ingevuld worden.  

 

NB Probeer zo min mogelijk onderliggende pagina’s aan te maken. De opzet is om niet 
meer dan 3 lagen diep te gaan. 

 



 

Handleiding corporate website 
 

8 / 40 

 
 

1. Ga naar Inhoud > 
Inhoud toevoegen > 
Pagina 

 
2. Je komt nu in het scherm Pagina maken. 

NB Zolang je niet opslaat (of gewoon wegklikt/de browser sluit) bestaat deze pagina 
nog niet. Pas na het opslaan (knop onderaan) wordt je pagina echt gemaakt. 
Dit scherm bestaat uit twee delen: 

 Functioneel: dit vul je meestal éénmalig in, zoals de naam van de site en de 
metatagbeschrijving, menu-instellingen, enzovoort. 

 Inhoud: de content van de pagina. 
 

Functioneel 
3. Vul alle velden in: 

Paginatitel >  
Titel 

De titel van de pagina. Gebruik voor de 
leesbaarheid een zo kort mogelijke titel.  

Instellingen >  
Onderdeel van 

Het siteonderdeel en de taalkant waar 
de pagina onder moet komen. 

NB Voor het maken van Engelse 
pagina’s moet je de Engelse naam van 
het siteonderdeel kiezen en voor het 
maken van Nederlandse pagina’s kies je 
de Nederlandse naam. Dit zijn twee 
aparte siteonderdelen.  

Tip: zijn de Nederlandse en Engelse 
namen hetzelfde? Dan is de bovenste 
de Nederlandse site (deze is meestal 
eerst aangemaakt en staat dus boven 
de Engelse naamgenoot in de lijst). 

Instellingen >  
Taal 

Zorg ervoor dat de gekozen taal 
overeenkomt met de taal van het 
siteonderdeel dat hiervoor gekozen is. 

Instellingen >  
Trefwoorden 

Gebruik alleen relevante, specifieke 
trefwoorden, maximaal 5 à 10. Termen 
worden gescheiden door een komma. 
Laat de trefwoorden terugkomen in de 
content. Met een goede titel en goed 
opgebouwde tekst dek je met 3, 4 
trefwoorden de inhoud van je tekst. 

Instellingen >  
Metatag beschrijving 

Op basis van de metatagbeschrijving 
(een korte omschrijving van je  

 webpagina) beoordelen mensen of ze naar je pagina gaan. 
Vul hier dus altijd wat in! Zoekmachines tonen deze tekst bij 
hun zoekresultaten. Geef iedere pagina een eigen korte 
beschrijving en laat belangrijke zoektermen terugkomen 
(zie de bijlage). Gebruik geen dubbele aanhalingstekens. 

 

Maximaal 155 tekens  
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Header >  
Afbeelding 

De header van de pagina. Als je dit leeg laat, wordt het 
headerbeeld van de homepage van het betreffende 
siteonderdeel overgenomen (maar dan minder hoog). 

Menu-instellingen > 
Menulink 

Een link aanmaken in 
het menu. Laat je de 
checkbox vóór Voer 
een menulink in 
leeg, dan wordt de 
pagina niet in je menu 
opgenomen. 

 
Menu-instellingen > 
Bovenliggend 
onderdeel 

De plek waar de menulink moet komen. De 
standaardwaarde staat ingesteld op de homepage van het 
siteonderdeel, zodat de pagina meteen in de zwarte balk 
geplaatst wordt en niet op een diepere laag van de 
navigatie. 

Menu-instellingen > 
Gewicht 

De volgorde van de pagina in het menu aanpassen. 
Eenvoudiger is het om de volgorde te bepalen via het 
handmatige menu, dan kan er gesleept worden voor extra 
gebruikersgemak. 

NB De link is pas zichtbaar in het menu zodra de pagina 
gepubliceerd is, tenzij de link handmatig/absoluut is 
aangemaakt. 

Publicatie-opties Aangeven of de pagina 
bij het opslaan 
meteen gepubliceerd 
moet worden of dat 
het een draft 
(concept) betreft.   

URL-pad instellingen Gebaseerd op de titel 
en het siteonderdeel 
zal het systeem het 
URL-pad van de 
pagina bepalen. Het is 
aan te raden om dit 
aangevinkt te laten. 

Auteursinformatie De hoofdauteur van de pagina (één naam). 
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Inhoud 
4. In de tab Inhoud voeg je de content toe. Onder 

Blok type kun je kiezen uit verschillende blokken 
die je eenvoudig kunt aanpassen.  
 
Landingspagina’s en pagina’s hebben verschillende 
typen blokken. In de bijlage staat alfabetisch van 
alle bloktypen een plaatje met toelichting, de 
kenmerken en de afmetingen van de afbeeldingen. 
 
Aandachtspunten: 

 Bij een bloktype met een afbeelding klik je onder Afbeelding op 
Selecteren. Je kunt een nieuwe afbeelding uploaden (bestand 
uploaden) of een bestaande 
afbeelding gebruiken 
(Bibliotheek). Ga naar het 
hoofdstuk Afbeeldingen voor 
meer informatie hierover.  

 Als een tekstblok buiten de 
pagina valt, even opnieuw je 
pagina laden (en voor de zekerheid eerst een back-up maken van al je tekst).  

 Voor links naar de pagina met onderzoeksgroepen moet je de hele url intypen: 
http://www.uu.nl/onderzoek/onderzoeksgroepen. 

 Als je naar documenten wilt 
linken, doe je dit in de html-
editor via de linkit-optie > 
Zoeken. 

 Je maakt een opsomming in 
een opsomming door de tab-
toets te gebruiken.  

 

 Als een bloktype uit meerdere subblokken bestaat, moet je 
na het kiezen van het betreffende bloktype nogmaals de 
losse items kiezen. Dit is omdat de subblokken ook weer 
felxibel ingevuld kunnen worden. 
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5. Je kunt de volgorde van de 
blokken veranderen door 
deze te slepen via het 
kruisje links van het blok of 
door het gewicht van de 
blokken te veranderen (zie 
voorbeeld hiernaast). 

 
6. Blokken kun je verwijderen door op de knop Verwijderen te klikken. Let op dat 

eenmaal verwijderde blokken niet meer kunnen worden teruggezet: weg is weg! 

7. Als alle velden van de pagina zijn ingevuld, klik je onder aan de pagina op Opslaan. Je 
slaat dan de pagina op als concept. 

8. Bekijk eventueel je resultaat via de 
tab Bekijk concept.  

9. Wil je deze pagina publiceren? Kies 
dan achter Status aanpassen de 
bovenste optie en klik op de knop 
Toepassen (de onderste optie is 
Publicatie ongedaan maken, dit 
wordt zichtbaar als je de onderste rij 
hebt geselecteerd). Je pagina is nu 
gepubliceerd op de corporate website. 

 

Een blok toevoegen 

 

1. Maak een nieuwe pagina aan via Inhoud > Inhoud 
toevoegen > Pagina of bewerk een al bestaande 
pagina door via Inhoud > Mijn inhoud de 
paginatitel aan te klikken. 

2. Ga naar de tab Inhoud. 

3. Kies onder Blok type het blok dat je aan de pagina 
wilt toevoegen door op het wybertje te klikken.  

4. Klik vervolgens op Blok toevoegen. 

5. Voor landingspagina’s en pagina’s zijn verschillende 
typen blokken beschikbaar. In de bijlage staat van alle 
bloktypen een voorbeeld met omschrijving. 

 Bij een bloktype met een afbeelding klik je onder 
Afbeelding op Selecteren om een afbeelding te 
plaatsen. Je kunt een nieuwe afbeelding uploaden 
(bestand uploaden) of een bestaande afbeelding 
gebruiken (Bibliotheek).  

 Als een bloktype uit meerdere subblokken bestaat, 
moet je na het kiezen van het betreffende bloktype 
nogmaals de losse items kiezen.  

6. Je kunt de volgorde van de blokken veranderen door 
deze te slepen via het kruisje links van het blok of door 
het gewicht van de blokken te veranderen.  

7. Blokken kun je verwijderen door op de knop verwijderen te klikken. Let daarbij wel 
op dat eenmaal verwijderde contentblokken niet meer kunnen worden teruggezet: 
WEG = WEG. 
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Een blok verwijderen 

1. Klik direct onder het blok dat je wilt verwijderen op 
de knop Verwijderen. Let daarbij wel op dat 
eenmaal verwijderde contentblokken niet meer 
kunnen worden teruggezet: weg is echt helemaal 
weg.  

 
 

Links maken 

1. Selecteer de tekst die een link 
moet worden en klik op de link-
knop ( ). Er verschijnt een nieuw 
venster.  

 Gebruik voor interne links 
(links binnen de site) ALTIJD 
het veld onder Zoeken 
(Search for content). Na een 
aantal karakters zal het 
systeem suggesties doen voor 
content om naar te linken, 
mits de gezochte pagina is 
gepubliceerd. Op deze manier 
(dus door te verwijzen naar de 
node/x) wordt de link niet 
verbroken als de doelpagina 
verplaatst wordt. Dit is ook de manier om naar bestanden te linken nadat je die 
eerst geüpload hebt via Inhoud > Bestanden. 

 Gebruik voor externe links of ankerlinks het veld onder URL, bijvoorbeeld 
http://www.uu.nl/medewerkers. Voor links naar de pagina met 
onderzoeksgroepen kun je ook het beste de hele url intypen: 
http://www.uu.nl/onderzoek/onderzoeksgroepen. 

2. Kies onder Opties hoe de link zich moet 
gedragen.  

3. Klik vervolgens op Link invoegen.  
NB Het kan voorkomen dat een link naar 
node/x direct na de aanpassing van de 
doelpagina verbroken is. Na ongeveer een 
half uur wordt dit automatisch hersteld. Dit heeft te maken met de instellingen van 
de caching (tijdelijk geheugen) van de server. 
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Ankerlinks maken 

1. Selecteer het woord waarnaartoe gelinkt moet worden en klik op de vlag ( ).  

2. Geef dit anker een naam. Doe dit zonder #, bijvoorbeeld “a” of een nummer. 

3. Selecteer het woord boven aan de pagina vanaf waar de link moet werken en klik op 
het link-pictogram ( ).  

4. Vul bij link-URL de naam in die je in stap 1 hebt gebruikt, voorafgegaan 
door een hekje (#). Het resultaat is dan zoals hiernaast.  

 

Vertalingen/variaties maken 

Elke pagina kan handmatig vertaald worden. Dit kan beide kanten op via het tabje 
Vertalen > vertaling toevoegen of door een Engelstalige pagina te kiezen die je als 
vertaling wilt gebruiken. Als je geen vertaling van een pagina toevoegt, gaat de 
taalwissel naar de eerste laag erboven die wel aan de andere kant vertaald is, zodat je 
geen Notranslation meer zou moeten krijgen. 

 

 

1. Open een pagina en ga naar 
het tabblad Vertalen. De 
oorspronkelijke bronpagina 
staat bovenaan. 

 

 Kies vervolgens achter de 
doeltaal op vertaling 
toevoegen. 

of 

 Voer onder Select 
translations for … 
achter de doeltaal de url 
in van de pagina die je als 
vertaling wilt gebruiken. 
NB Als je een handmatige 
pagina kiest, dan kan de 
pagina die je kiest niet 
meer voor een andere 
vertaling gebruikt worden! 

Is er nog geen Engelse kant aangemaakt van je Landingspagina?  Neem dan contact op 
met het corporate webteam, deze kunnen dat voor je doen. (Dit heeft met rechten te 
maken).  
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Een pagina depubliceren 

Je kunt geen revisies depubliceren. Je moet een revisie eerst publiceren, dan pas een 
depublicatie inplannen.  

 

1. Ga als je een pagina aan het 
bewerken bent onderaan op 
het tabblad Functioneel 
naar Publicatie-opties. 

2. Kies onder Status de optie 
Gepubliceerd.  

3. Klik onderaan op Opslaan. 

 

 

of 

1. Ga naar het tabblad Bekijk concept. 

2. Klik achter Status aanpassen op 
Gepubliceerd.  

3. Klik op 
Toepassen.  

 

NB Elke keer dat je de pagina publiceert wordt er 
een nieuwe versie opgeslagen. Om niet onnodig 
veel versies te krijgen is het beter eerst alle 
wijzigingen door te voeren en dan pas je pagina 
te publiceren. 

4. Klik vervolgens op het tabblad Bewerken.  

4. Klik onder aan de pagina van het 
tabblad Functioneel op 
Publicatie-opties. 

5. Vink het vakje voor Plan 
bewerking aan. 

6. Kies vervolgens de bewerking 
die je wilt aanzetten: 
Publiceren of Depubliceren. 
Kies een datum en tijd en klik 
onderaan op Opslaan. 

 

Een bestaande pagina wijzigen  

1. Ga naar Inhoud -> Mijn Inhoud 

 
2. Nu zie je alle pagina’s van alle siteonderdelen waarvan je lid bent. NB De auteur is 

degene die de pagina heeft aangemaakt, niet degene die de pagina als laatste heeft 
bewerkt. 
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3. Klik op bewerken of op de titel van de pagina om wijzigingen aan te brengen.  
NB Kijk goed dat je in de juiste pagina aan het werk gaat.  

4. Wil je de landingspagina aanpassen? Klik dan onder 
siteonderdeel op de juiste homepage. Bij onderdeel van zie 
je tot welk siteonderdeel (bijvoorbeeld de faculteit of 
onderzoeksgroep) de pagina behoort.  
Tip: Als deze lijst heel lang is kun je 
bijvoorbeeld zoeken op je eigen naam 
(je Solis ID) om de pagina’s te vinden 
waar jij de auteur van bent.  
Je kunt ook gebruikmaken van de 
filteropties om je pagina te vinden.  

 
 

Een pagina verwijderen 

1. Ga naar Inhoud -> Mijn Inhoud 

 
2. Nu zie je alle pagina’s van alle siteonderdelen waarvan je lid bent. 
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3. Klik op verwijderen om je pagina te verwijderen. NB Drupal kent geen prullenbak, 
dus WEG = WEG Je zult dus helemaal opnieuw moeten beginnen als je per 
ongeluk de verkeerde pagina verwijdert! 

 

Mail de redactie 

In plaats van een knop Mail de redactie die op iedere pagina verschijnt, is ervoor 
gekozen om redacteuren bij iedere paginaverzameling via het kopje Contact de 
mogelijkheid te bieden een tekst op te nemen dat je opmerkingen over de site kunt 
doorgeven via een e-mailadres met daarbij het verzoek de paginalink mee te sturen. 
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Afbeeldingen 

Voordat je afbeeldingen gaat uploaden, is het raadzaam ze alvast een duidelijke naam te 
geven waarmee je ze later ook weer goed kunt terugvinden. Het is in je eigen belang om 
hier enige structuur in aan te brengen, aangezien alles in één grote bak terechtkomt en 
het anders op een gegeven moment ondoenlijk wordt om in die grote bak afbeeldingen 
terug te vinden. Een handige methode voor naamgeving is de volgende: 

 Begin de naam met je afgekorte 
faculteitsnaam: beta, dgk, fsw, geo, gnk, 
gw, rebo, ucr, ucu. 

 Zet de afmetingen erbij. 

gw-hond-kat_640x374.jpg 

 

 Gebruik in de naam altijd trefwoorden 
met wat er op de foto staat (dus bij 
voorkeur niet de naam van het 
evenement) zodat je later op 
trefwoorden makkelijk foto’s kunt vinden. 

beta-domtoren-academiegebouw-
UUvlag_640x374.jpg 

 

 Gebruik bij portretten eerst de 
achternaam en dan de voornaam met 
een Hoofdletter en vervolgens eventueel 
tussenvoegsels eraan vast. Op deze 
manier kun je op naam zoeken, maar 
ook de lijst alfabetiseren om gemakkelijk 
personen te kunnen vinden. 

geo-akkerWiljanvanden_640x374.jpg 

 

 Voor afbeeldingen voor een bepaalde 
categorie (bijvoorbeeld Uitgelicht 4) zet 
je de categorienaam ervoor. Aangezien 
de hiervoor gebruikte afbeeldingen altijd 
een vast formaat hebben.  

uitgelicht4_prakMaarten.jpg 

uitgelicht3_graafBeatricede.jpg 

 

Formaten van de afbeeldingen 

Header landingspagina 1600*400px 

Header detailpagina 1600*300px 

Breaker 1600*500px 

Uitgelicht 2 800*390px 

Uitgelicht 3 385*257px 

Uitgelicht 4 385*257px 

Paginabrede afbeelding 1085*580px 

Afbeelding met tekst 385*257 

Afbeelding bij quote 80*80px 
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Een afbeelding uploaden 

NB Afbeeldingen kunnen niet upscalen, maar wel downscalen. Het is dus belangrijk dat je 
het juiste formaat plaatje gebruikt (zie de bijlage met de verschillende bloktypen voor de 
exacte formaten van de afbeeldingen). 

1. Je kunt afbeeldingen op twee manieren uploaden: 

 via Inhoud > Bestanden > Miniaturen 

of 

 als je in een blok aan het werken bent door onder 
Afbeelding op Selecteren te klikken 
 
NB Bewerk afbeeldingen niet in Drupal, maar voordat je een afbeelding plaatst! 

2. Tijdens het uploaden van een 
nieuwe afbeelding moet je 
een aantal velden invullen. 

Alt Text: deze tekst moet 
beschrijven wat er binnen de 
afbeelding te zien is (voor 
mensen met een visuele 
beperking).  

Title Text: vul hier een 
betekenisvolle naam in (dus 
niet afbeelding_10). Binnen 
Drupal heeft elke afbeelding 
een eigen alt-tekst, titel en uitsnede. Dus als een afbeelding wordt hergebruikt wordt 
ook deze titel overgenomen.  

Heb je echt een andere titel nodig? Dan kun je dit omzeilen door de afbeelding 
nogmaals te plaatsen maar dan met een nieuwe titel.  

Trefwoorden: voor de hervindbaarheid is het belangrijk dat trefwoorden worden 
toegekend. Eerder gebruikte trefwoorden zijn terug te vinden door een aantal letters 
in te typen en te wachten tot het systeem deze aanvult. Termen kunnen onderling 
gescheiden worden door een komma, bijvoorbeeld "sport, Olympos, Uithof". 

Verbergen voor hergebruik: om te voorkomen dat afbeeldingen hergebruikt 
worden, bijvoorbeeld bij afbeeldingen waar speciale rechten aan toegekend zijn. 

 

Bekende issues met afbeeldingen 

Als je met Internet Explorer een verkeerd bestandstype wilt toevoegen (bij het 
toevoegen van een video of afbeelding), blijft het vakje leeg in plaats dat je netjes een 
foutmelding krijgt dat het bestandstype niet goed is.  

Als je een verkeerd bestandsformaat hebt proberen toe te voegen en je vervolgens via 
de tab bibliotheek een foto wilt uitzoeken, kom je weer terug in de vorige foutmelding.  

De work-around hiervoor is om op annuleren te klikken en de handeling opnieuw te 
beginnen. 

Je kunt bij het bewerken van een afbeelding of document alleen het bestand vervangen 
door een ander bestand mits dit dezelfde extensie heeft (png met png, jpg met jpg, 
enzovoort). De work-around hiervoor is niet op bewerken te klikken, maar een nieuwe 
upload te maken via de knop Selecteren. 
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Headers 

Als je een nieuwe header toevoegt aan een landingspagina, wordt die automatisch overal 
overgenomen. 

 

Een afbeelding op maat snijden 

Als je in Drupal een afbeelding op maat snijdt, wordt er van deze afbeelding geen nieuwe 
afbeelding opgeslagen, maar wordt de uitsnede bij de betreffende afbeelding opgeslagen. 
Het uitsnijden is dus van invloed op alle pagina’s die deze afbeelding gebruiken. NB De 
thumbnail van de afbeelding wordt bij het op maat snijden niet bijgewerkt. 

 

1. Je kunt afbeeldingen op twee manieren op maat snijden. 
NB Maak alleen een uitsnede van een afbeelding die je 
aan het uplaoden bent (optie 2) en nooit van een al 
bestaande afbeelding. 

 Klik via Inhoud > Bestanden > Miniaturen, op een 
bestand en vervolgens op Manage image crops 

of 

 Klik, als je een pagina aan het bewerken bent, 
achter de al gekozen afbeelding op Op maat 
snijden. Deze werkwijze verdient de voorkeur. 

2. Je komt in een venster 
waarin je precies de 
contouren kunt 
aangeven voor de 
verschillende 
uitsnedes. Je kunt via 
de blokjes aan de 
randen de uitsnede 
groter of kleiner 
slepen. Afbeeldingen 
kun je niet in Drupal 
bewerken, doe dit dus 
voordat je een 
afbeelding plaatst.  

 

Bestaande afbeeldingen in een pagina vervangen door een nieuw plaatje 

1. Wil je een bestaande afbeelding op je pagina vervangen? Klik in het desbetreffende 

contentblok op selecteren (  ) om de nieuwe afbeelding te plaatsen.  

NB Je kunt bij het bewerken van een afbeelding of document alleen het bestand 
vervangen door een ander bestand mits dit dezelfde extensie heeft. Klik dus niet op 
Bewerken, maar op de knop Selecteren. 

Wil je overigens een afbeelding vervangen door een ander bestand dan kun je dit het 
beste doen via de mediabibliotheek. Op deze manier vervang je het meteen op alle 
andere plekken waar je het gebruikt en vervuil je de mediabibliotheek niet. 
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De eigenschappen van een afbeelding aanpassen 

Ook achteraf kun je de kenmerken van een afbeelding aanpassen (en alsnog bijvoorbeeld 
trefwoorden toekennen aan niet-geclassificeerde afbeeldingen). 

1. Ga naar Inhoud > 
Bestanden > Miniaturen 
en klik op de afbeelding die 
je wilt bewerken. 
 
Mocht je dus per ongeluk je 
bestand hebben geüpload 
met een onduidelijke naam, 
dan kun je die hier nog 
aanpassen in een naam met 
de volgende kenmerken: 

 korte faculteitsnaam 

 afmetingen 

 trefwoorden 

 achternaam-voornaam 

 categorienaam  

 

Een afbeelding verwijderen 

1. Afbeeldingen worden van de pagina verwijderd door te klikken op Verwijderen. De 
afbeelding blijft nog wel in het CMS beschikbaar. 

 
2. Voor het definitief verwijderen van een afbeelding 

ga je naar Inhoud > Mijn inhoud > tab Bestanden 

3. Je komt nu in de pagina Inhoud met een overzicht van alle afbeeldingen en 
bestanden en de mogelijkheid om je afbeelding te verwijderen. 

 
NB Je kunt alleen afbeeldingen verwijderen waar je rechten op hebt. 

4. Als je een plaatje wilt verwijderen dat nog in gebruik is, krijg je een waarschuwing:  
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Documenten 

Een nieuw document plaatsen 

1. Je kunt documenten op twee manieren uploaden:  

 via Inhoud > Bestanden > Miniaturen > Voeg 
bestand toe 

of 

 via Inhoud > Mijn inhoud > de tab Bestanden 
> Voeg bestand toe  

2. Vul de trefwoorden in en klik op Opslaan.  
NB Voor de hervindbaarheid van bestanden binnen Drupal is het belangrijk dat je 
trefwoorden toekent. Eerder gebruikte trefwoorden zijn 
terug te vinden door een aantal letters in te typen en 
te wachten tot het systeem deze aanvult. Termen 
kunnen onderling gescheiden worden door een 
komma, bijvoorbeeld "sport, Olympos, Uithof". 

 

Ook documenten waar niet naar gelinkt is, worden gevonden door de 
zoekmachine van Drupal. Verwijder dus verouderde documenten definitief uit 
het CMS. 

 

Een document verwijderen 

1. Voor het definitief verwijderen 
van een afbeelding of document 
ga je naar Inhoud > Mijn 
inhoud > tab Bestanden 

2. Je komt nu in de pagina Inhoud met een overzicht van alle afbeeldingen en 
bestanden en de mogelijkheid om je documenten te verwijderen. 
 
Selecteer Document onder Type om een overzicht te krijgen van alle documenten

3. Klik op Verwijderen om het document definitief te verwijderen uit het CMS.  

 
NB Je kunt alleen documenten verwijderen waar je rechten op hebt. Je krijgt géén 
mededeling als het document nog in gebruik is (dus als er naar het document gelinkt 
wordt).  
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Documenten overschrijven 

Wanneer je een document wilt vervangen door een nieuwere versie, moet je het 
document vervangen in de mediabibliotheek. Op deze manier vervang je het meteen op 
alle andere plekken waar je het gebruikt en vervuil je de mediabibliotheek niet. 

1. Ga naar Inhoud > Bestanden > Miniaturen 
en klik op de afbeelding die je wilt bewerken. 

2. Klik achter het bestand dat je wilt bewerken op 
Bewerken. 

3. Kies onder Ander bestand kiezen het nieuwe 
document. 

4. Klik vervolgens onder in het venster op 
Opslaan. Het oude document is nu 
overschreven door het nieuwe document en is 
op alle plekken waar je het gebruikt hebt 
vervangen. 

 

Gebruikersbeheer 

Gebruikers in het corporate CMS krijgen toegang in twee stappen: 

1. Allereerst moet een nieuwe gebruiker aangemaakt worden als redacteur. Dit 
gebeurt doorgaans via de key-user die een Solis ID en email-adres nodig heeft.  

2. Daarna kan de key-user (of een andere redacteur die al rechten heeft) de nieuwe 
redacteur koppelen aan de gebruikersgroep van een of meerdere siteonderdelen. 
Hierna kan de redacteur pagina's voor dat siteonderdeel aanmaken, bewerken, 
vertalen en in het menu verwerken.  

Omdat iedere redacteur dus andere redacteuren kan toevoegen aan het eigen 
siteonderdeel (de 2e stap) staat hieronder stapsgewijs wat gedaan moet worden om een 
collega-redacteur ook toegang te geven tot een gezamenlijk siteonderdeel. 

 

Personen toevoegen aan een groep 

1. Ga naar het siteonderdeel waarvan je een redacteur lid wilt maken. 
2. Klik hier op het tabblad Groep. 

 
3. Via de optie Personen toevoegen (Add 

people) kun je mensen toevoegen. De 
administrator is de eigenaar van dit 
siteonderdeel. Alle personen binnen een 
groep hebben dezelfde rechten. 
 
Het toevoegen van een redacteur moet je 
ook voor de Engelse kant doen. Als iemand 
niet aan de Engelse kant is toegevoegd kan 
hij geen Engelse pagina’s maken en dus 
ook geen Nederlandse en Engelse pagina’s 
aan elkaar koppelen. 
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4. Om mensen te verwijderen ga je weer naar 
de tab Groep en klik je op Personen. 

 
 

NB Als je bij Personen toevoegen (Add 
people) het ingetoetste Solis ID niet 
vindt, dan is deze persoon in het CMS 
nog niet als redacteur aangemaakt. Neem in dit geval contact op met je key-user. 

 

Menu 

Binnen je eigen siteonderdeel kun je de zwarte balk zelf bewerken en inrichten. De 
zwarte balk is per groep en dus ook per taal een eigen menu. Het menu bovenin wordt 
ook getoond in het linkermenu op de onderliggende detailpagina's. Hier is geen helaas 
onderscheid in te maken.  

NB Ga niet meer dan drie lagen diep. In het linkermenu van een pagina is het niet 
mogelijk om meer dan drie verschillende niveaus weer te geven.  

Gebruik de menu-opties onder het Groep-tabje van je homepage alleen voor het bepalen 
van de volgorde van items en niet voor de hiërarchie. Gebruik de optie Menu-
instellingen aan de achterkant van de pagina om de diepte (hiërarchie) van het item te 
bepalen. Hier kan ook eventueel het gewicht gebruikt worden om de volgorde te bepalen 
(lichter/negatiever is hoger in de lijst). 

 

Het menu aanpassen 

1. Klik op de homepage van het siteonderdeel op 
Groep en kies de bovenste optie (Menu’s) om 
het menu aan te passen. Deze optie kun je ook 
gebruiken als je een pagina via Menu-
instellingen aan het menu hebt toegevoegd, 
maar hier vervolgens nog iets aan wilt wijzigen. 
NB Een pagina komt pas in het menu erbij als je de pagina publiceert, tenzij de link 
handmatig is aangemaakt, maar dit laatste is sterk af te raden. 

 
2. Klik vervolgens op menu bewerken om het menu aan te passen. 

3. Ga rechtsbovenin naar het tabblad Onderdelen weergeven. 
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4. Je kunt de volgorde van de items veranderen door deze te slepen via het kruisje links 
van het item. Op deze manier kun je ook van een hoofditem een subitem maken door 
het onder een ander onderdeel te slepen. 

5. Via het tabblad Item toevoegen kun je nieuwe items in het menu zetten. Let op dat 
je dit doet door een relatieve link te gebruiken (dus node/321) in plaats van de harde 
link. 

 

Een pagina in het menu zetten 

1. Ga als je een pagina aan het 
bewerken bent onderaan op het 
tabblad Functioneel naar Menu-
instellingen. 

2. Zet een vinkje voor Voer een 
menulink in. 

3. Zet onder Titel van menulink de 
naam waaronder je de pagina in 
het menu wilt opnemen. 

4. Voer onder Beschrijving een 
korte mouse-overtekst in. 

5. Onder Bovenliggend onderdeel 
kun je invullen waar je pagina 
geplaatst moet worden in het 
menu. De standaardwaarde staat 
ingesteld op de homepage van het 
siteonderdeel, zodat de pagina 
meteen in de zwarte balk 
geplaatst wordt en niet op een 
diepere laag van de navigatie. Wil 
je een item juist als subitem 
opnemen in het menu, dan kies je onder Bovenliggend onderdeel het item waar 
het onder moet komen te staan. 

6. Bij Gewicht kun je aangeven waar in het menu de pagina moet komen. 
Eenvoudiger is het om de volgorde te bepalen via het handmatige menu, dan kan er 
gesleept worden voor extra gebruikersgemak. NB 
De link is pas zichtbaar in het menu zodra de 
pagina gepubliceerd is, tenzij de link 
handmatig/absoluut is aangemaakt. 

7. Ga vervolgens links in het venster naar Publicatie-
opties en publiceer je pagina door onder Status 
de opties Gepubliceerd te kiezen. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Bloktypen 

Breaker (L) 

 

 optioneel: 
o plaatje 
o link 

 afb: 1600*500px 

 

 

Direct naar (L) 

 

 onder header 
 max 1 regel links 

 

 

Linkopsommingen 
(L en P) 

 

 landingspagina: 
o max 4 rijtjes 

 pagina: 
o max 3 rijtjes   
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Overzicht uit 
profielpagina (L 
en P) 

 

 2 kolommen 
 opties:  

o uitgebreid 
o naam+e-mail 
o naam+telnr 
 

NB Om de gewenste 
codes te vinden ga 
je op de 
profielpagina’s naar 
Geavanceerd 
zoeken. In de URL 
zie je dan de juiste 
codes. 

 
 

 
 

 
 

 

Paginabrede 
afbeelding (P) 

 

 afb: 900*500px 
(max. 2 MB) 
NB Als je de crop 
van de afbeelding 
verandert, kan 
het soms even 
kan duren 
voordat je dit 
aan de voorkant 
ziet. 
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Quick links en 
delen (P) 

 

 verwijzingen naar 
nuttige pagina’s 

 optioneel: 
o pagina delen 

op Twitter, 
Google+, 
LinkedIn en 
Facebook 

 

Quote (P) 

 
 optioneel: 

o plaatje 
o links 

 afb: 80*80px  

 

Streamer (L en P) 

 

 hele breedte van 
de pagina 

 



 

Handleiding corporate website 
 

28 / 40 

 
 

Tabel (L en P) 

 

 2-kolomstabel 
 keuze uit: 

o 2:1 
o 1:2 

 

Tekst (L en P) 

 

 html-editor 
 

 

Tekst met 
afbeelding (L en 
P) 

 

 html-editor 
 plaatje li of re 
 optioneel 

onderschrift 
 optionele titel 
 afb: 385*257px 
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Tekst met 
linkopsommingen 
(L en P) 

 

 keuze uit: 
o tekst 
o link 

 tekstkolom met 
html-editor 

 verhouding 
kolommen is 2:1 

 

Tekst met 
streamer (L en P) 

 

 html-editor 
 streamer li of re 

 

Uitgelicht 2 (L) 

 
 max 2 blokken 
 video of 

afbeelding met 
titel en link 

 afb: 385*257px  

Uitgelicht 3 (L) 

 max 3 blokken 
 keuze uit: 

o video/afb en 
tekst 

o geel tekstblok 
 afb+tekst met 

html-editor 
 afb: 800*288px 
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Uitgelicht 4 (L) 

 
 afbeeldingen en 

links 
 afb: 385*257px 

 

Video (P) 

 

 keuze uit: 
o YouTube 
o Vimeo 
Bij video’s vanuit 
Video UU moet je 
de juiste bron 
achterhalen via 
de deelknop op 
het videokanaal  
( ) 
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Bijlage 2: Typen pagina’s: landingspagina 
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Bijlage 3: Typen pagina’s: (detail)pagina 
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Bijlage 4: De ingebouwde html-editor 

In een aantal blokken wordt gebruik gemaakt van de ingebouwde html-editor. Hiermee 
kun je bijvoorbeeld je tekst opmaken met kopjes en (anker)links toevoegen. 

 

 
Switchen tussen de normale weergave en de HTML-weergave (alleen 
aan te raden voor gevorderde gebruikers). 

 

De opmaak van de tekst: 
Normal: de normale lopende tekst 
Intro tekst:  introductietekst (optioneel te gebruiken) 
Heading 2:  h2-stijl voor grote koppen 
Heading 3:  h3-stijl voor middelgrote koppen 

 
De teksten dikgedrukt of cursief maken. 

 Speciale tekens invoegen. 

 Genummerde lijsten (<ol>)en bullet-lijsten (<ul>) maken. 

 Interne links /ankerlinks maken (dus links binnen dezelfde pagina). 

 
Links naar interne en externe bronnen, bestanden, ankers en pagina’s 
maken. 

 

 
Links verwijderen. 

 
Je laatste handelingen ongedaan maken of opnieuw uitvoeren. 

 
Opmaak verwijderen (clear formatting), bijvoorbeeld als er ongewenste 
code is meegekomen vanuit Word. 

 

Een Iframe op je pagina 
maken (om zo een andere 
pagina in je pagina te 
kunnen tonen). 
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Bijlage 5: Schrijfwijzer 

De tone-of-voice van de teksten is kort, zakelijk, informatief en actief. Als de lezer direct 
aangesproken wordt, gebruiken we de u-vorm. 

 

Webschrijftips  

Houd bij het maken van webteksten rekening met de scannende lezer. Deze lezer is 
ongeduldig en snel afgeleid. De scannende lezer gaat af op titels en tussenkopjes, de 
eerste zin van de tekst, opsommingen, linken in de tekst en menu items. Zelfs op de 
plaats van bestemming aangekomen leest de scanner liefst zo min mogelijk: lezen van 
het scherm is vervelend.  

Maak je teksten daarom zo aantrekkelijk mogelijk:  

 Schrijf beknopt. Probeer je teksten kort en bondig te houden en 
beperk je zo veel mogelijk tot de daadwerkelijke 
informatie. Gebruik korte zinnen. 

 Maak geen lange tekstparagrafen Dit leest niet prettig. Breng tussenkoppen aan 
en verdeel de tekst in alinea's. Geef de bezoeker 
de mogelijkheid om 'koppen te snellen' en snel 
de essentie van de pagina op te pikken. 

 Werk van boven naar beneden.  Begin met een kop1 en splits de pagina in delen 
met de kop2. Gebruik voor nog meer verdeling 
eventueel de kop3. 

 Richt je op wat de doelgroep wil 
weten i.p.v. wat jij wilt vertellen. 

Schrijf altijd met in het achterhoofd de 
zoekvraag van de bezoeker. Dit verschaft 
helderheid. 

 Goede content vertelt een 
verhaal. 

Vertel een verhaal dat aansluit bij de doelgroep. 
Goede content is content die je doelgroep 
inspireert en inhaakt op hun interesses en 
belevingswereld. De centrale vraag is: waarnaar 
is hij of zij op zoek? Maak actief gebruik van 
foto’s, filmpjes/video, plattegronden, schema’s, 
organogrammen of andere illustraties. 

 Probeer je content interactief in 
te richten. 

Leg bv verbindingen met de social media van de 
faculteit. 

 Beperk het aantal pagina’s. De bezoeker houdt niet van eindeloos 
doorklikken. 

 Scrollen is niet erg. Zeker met de tablet.  
 Vermijd jargon en afkortingen. De teksten moeten begrijpelijk blijven voor een 

brede doelgroep. 
 Gebruik een directe en actieve 

aanspreekvorm. 
Schrijf "studenten kiezen een specialisatie" in 
plaats van "een specialisatie wordt gekozen". 

 Vermijd clichés zoals 'welkom op 
onze site'. 

Die zijn namelijk niet informatief. 

 Druk je krachtig uit. Schrijf "gebruik" in plaats van "gebruik maken 
van". 

 Vermijd wollig taalgebruik  
 Gebruik korte zinnen. Een goede vuistregel is gemiddeld 10 à 20 

woorden per zin. Vermijd tangconstructies en 
opsommingen in een zin. 

 Giet je tekst ook eens in een 
andere vorm. 

Voorbeelden: een lijstje veelgestelde vragen 
(FAQ), download (PDF) of een rijtje handige 
links. 

 Zet links naar andere pagina’s in 
heldere tekst. 
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 Vul bij een link altijd het titelveld 
in. 

Door de link een titel mee te geven over het 
onderwerp waarnaartoe wordt gelinkt, kan de 
waarde van deze link voor de zoekrobot 
verhoogd worden. 

 Vul bij afbeeldingen altijd de 
alternatieve tekst in.  

Niet alleen voor mensen met een visuele 
handicap is dit goed, maar ook de zoekrobot kan 
geen plaatjes kijken. 

 Effectieve content is meer dan 
een goede tekst. 

Het vraagt om een actieve benadering vanuit de 
gebruiker. Kijk voor een overzicht eens op 
http://www.frankwatching.com/artikelen/content 

 

Redactierichtlijnen Nederlands 

 Hanteer de spelling zoals toegepast in het Groene Boekje. 
 Voor de Nederlandstalige site: Engelse en andere buitenlandse termen schrijf je 

cursief. Dus: cursus Germanistik. Dit geldt echter niet voor namen van 
masterprogramma’s en -opleidingen.  

 Schrijf telefoonnummers als volgt: [NL] tel. (030) 253 1829.  
 Schrijf e-mailadressen als volgt: e-mail a.jansen@uu.nl (dus onderstreept). 
 Zet achter webadressen in lopende zinnen een punt; in een opsomming niet. 
 Liggende streepjes - als volgt - toepassen, dus met een spatie ervoor en erna. 
 Gebruik geen afkortingen of schrijf ze in ieder geval één keer per pagina voluit. 
 
Titulatuur 
 Hanteer bij namen en titels bij voorkeur geen voorletters, maar de volledige voor- en 

achternaam. 
 

Hoofdletters/kleine letters  
 Nederlandstalige bacheloropleidingen en masterprogramma’s schrijf je in lopende 

tekst met een hoofdletter (Sociologie) en Engelstalige opleidingen/programma’s met 
meerdere hoofdletters (Economics and Business Economics). Wanneer het gaat over 
een student geschiedenis in het algemeen, dus niet speciaal van ons programma, dan 
wordt de opleiding wel met kleine letters geschreven. 

 Titels van vakken/cursussen schrijf je met kleine letters (in lopende tekst). Lange 
titels kun je van elkaar onderscheiden door puntkomma’s. 

 Voor namen van onderdelen binnen de universiteit geldt: de eerste letter van de 
naam van de faculteit, dienst, instituut of onderzoeksschool in kapitalen. Het woord 
‘faculteit’ hoort niet bij de naam. Dus: faculteit Geowetenschappen, 
Onderzoeksschool Infectie & Immuniteit. 

 De afkorting hbo wordt met kleine letters geschreven: hbo’er, hbo-student en hbo-
bachelorstudent. 

 

Cijfers, getallen, valuta, symbolen, tekens  
 Voor geldbedragen en studiepunten gebruik je cijfers. Valutasymbolen schrijf je in de 

lopende tekst voluit en met kleine letter (Studiekosten bedragen 200 euro per jaar); 
losstaand en in een opsomming gebruik je het symbool (€) voor de cijfers. Tussen 
het valutateken en het getal plaats je een spatie. 

 Andere getallen (bijvoorbeeld aantal weken, maanden) schrijf je voluit tot het getal 
twintig; getallen groter dan twintig schrijf je in cijfers.  

 Voorbeeld 1: 'Als je ten minste 30 ECTS-studiepunten hebt behaald, worden de 
eerste twaalf maanden basisbeurs een gift.' 

 Voorbeeld 2: 'Tussen je 30ste en 34ste jaar heb je recht op studiefinanciering' 
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Redactierichtlijnen Engels  

 Gebruik de Brits-Engelse spelling i.p.v. de Amerikaans-Engelse spelling (honours ipv 
honors, programme ipv program). 

 Schrijf de Nederlandse en andere niet-Engelse termen cursief. Dus Nederlands 
course. 

 Voor Engelstalige teksten schrijf je het telefoonnummer zonder haakjes en met de 
landcode: Tel: +31 30 253 59 86.  

 E-mailadressen worden als volgt genoteerd: Email a.jansen@uu.nl (dus onderstreept) 
 Webadressen worden als volgt genoteerd: More information is available at 

www.uu.nl. Vermijd dus http:// in lopende tekst. 
 

Namen en titels 
 Hanteer bij voorkeur geen voorletters, maar de volledige voor- en achternaam. 
 Titulatuur wordt in lopende tekst in het Engels met een hoofdletter geschreven en 

zonder punt. Voorbeeld: Contact the Rector Magnificus Prof Bert van der Zwaan  
 In het buitenland is het niet gebruikelijk om zowel de titels Prof als Dr te voeren 

(Prof. dr. ’t Hooft). In Engelstalige teksten wordt in dat geval alleen de titel Prof 
gehanteerd. Voorbeeld: Prof Gerard ‘t Hooft. In het Brits Engels gebruiken 
afkortingen een punt als het woord wordt afgekort op een afbreekpunt en niet op het 
einde van een woord – dus niet Prof. ’t Hooft, maar Prof ’t Hooft.  

 De titels Master of Arts (MA), Master of Science (MSc) en Master of Laws (LLM) 
worden achter de naam geplaatst: Leon van de Zande, MA  

 Functietitels aan de UU worden indien mogelijk vertaald en altijd met hoofdletters 
geschreven. Een aantal voorbeelden:  

 aio - PhD candidate  
 cursuscoördinator - Course Coordinator  
 decaan – Dean 
 zie verder de lijst van functietitels op www.uu.nl/schrijfwijzer 
 
Hoofdletters/kleine letters  
 De woorden Master’s en Bachelor’s en schrijf je altijd met kapitalen en een apostrof 

voor de s. Het is dus altijd (in deze combinatie althans): Master’s programme, 
Bachelor’s programme, Prestige Master’s programme en dus ook Master’s thesis etc.  

 De namen van de bacheloropleidingen en masterprogramma’s zelf schrijf je altijd met 
kapitalen, ook in lopende tekst. Een voorbeeld: He is doing the Research Master’s 
programme in Sociology and Social Research.  

 Ook de namen van de cursussen schrijf je altijd met kapitalen, ook in lopende tekst. 
Bijvoorbeeld: In the first year you will take the Theoretical Foundations of Statistics 
course.  

 De woorden Programme Coordinator/Course Coordinator schrijf je altijd met een 
hoofdletter, ook in lopende tekst: Please contact the Course Coordinator / Programme 
Coordinator.  

 
Cijfers, getallen, valuta, symbolen, tekens  
 Voor geldbedragen en studiepunten gebruik je cijfers. Valutasymbolen (euro 

bijvoorbeeld) schrijf je in de lopende tekst voluit en met kleine letter (Costs for non-
EEA students are at least 200 euros. [let op: niet Euros]); losstaand/in opsomming 
gebruik je het symbool (€ en $ bijvoorbeeld). In het Engels staat er geen spatie 
tussen het valutateken en het getal: €200.  

 Bij bedragen van duizend en hoger schrijf je een komma ipv een punt: 2,000 (NIET 
2.000).  

 Bij studiepunten (ECTS) en andere getallen met in het Nederlands cijfers achter de 
komma worden juist wel punten gehanteerd: 7.5 ECTS, 8.6%, 17.90 euros.  
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 Andere getallen (bijvoorbeeld aantal weken, maanden) schrijf je voluit tot het getal 
twintig; getallen groter dan twintig schrijf je in cijfers. Voorbeeld: third-year course 
(cursus in je derde jaar) en three-year course (cursus van drie jaar).  

 

Handige links en verwijzingen  

 Universiteit Utrecht www.uu.nl/schrijfwijzer 

 Digitaal woordenboek http://www.internetwoordenboek.nl/internetbegrippen 
http://www.internetwoordenboek.nl/internetafkortingen 
http://www.internetwoordenboek.nl/internetjargon 

 Synoniemenzoeker http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniem.php 

 Genootschap Onze Taal:  

o online taaladviezen www.onzetaal.nl 

o telefonische adviezen 0900 - 345 45 85  
(op werkdagen van 10.00-13.00 en 14.00-15.30 uur). 

 Buitenlandse 
aardrijkskundige namen in 
het Nederlands 

http://taaladvies.net/taal/aardrijkskundige_namen 
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Bijlage 6: Tips voor zoekmachineoptimalisatie 

 

Content  

Unieke inhoud en trefwoorden bepalen de waarde van je webpagina. Het is belangrijk om 
pagina's dus te beperken tot één onderwerp met daarin de bijbehorende trefwoorden. 
Hierdoor zien niet alleen de bezoekers maar ook de zoekrobots precies dat wat ze nodig 
hebben en zijn je pagina's dus beter vindbaar. Door de tekst te voorzien van de 
gewenste trefwoorden en trefwoordcombinaties krijgt de pagina een bepaalde waarde 
voor de zoekmachine.  

 

Trefwoorden  

Om goed gevonden te kunnen worden binnen de site is het essentieel dat je specifieke 
en alleen relevante trefwoorden invult. Doe je dit niet, dan is de kans heel groot dat je 
pagina niet gevonden wordt in een brij van pagina's die allemaal dezelfde trefwoorden 
hebben. Gebruik ook niet te veel trefwoorden: maximaal 10 zoekwoorden is genoeg. 
Hoewel zoekmachines al jaren geen gebruik meer maken van trefwoorden om pagina’s te 
vinden, dienen ze wel als hulpmiddel om aan de zoekmachine te vertellen waar de pagina 
over gaat.  

Zorg dat de belangrijkste trefwoorden ook voorkomen in de tekst. Denk er wel aan dat 
het boven alles gewoon een goed leesbare tekst moet blijven voor de bezoeker.  

 

Metadescription  

De metadescription is erg belangrijk. Dit is de beschrijving die bij de zoekresultaten 
direct onder de link staat met daarin de woorden waarop is gezocht, gehighlight. Heb je 
geen goede metabeschrijving ingevuld, dan vullen zoekmachines hier zelf iets in. De 
beschrijving is dus het visitekaartje voor bezoekers. Op basis van de beschrijving 
beoordelen ze of ze naar je site doorklikken.  

Wanneer je in je beschrijving het aantal tekens van ongeveer maximaal 155 overschrijdt, 
zullen er in Google puntjes verschijnen op de plaats waar nog informatie staat die voor 
de bezoeker bedoeld is. Zorg er dus voor dat je beschrijving kort en krachtig is en dat 
belangrijke zoektermen erin terugkomen! 

 

Voorbeelden van Metatagbeschrijvingen in de resultatenpagina 

Voorbeeld van de metabeschrijving bij de interne zoekresultaten 

 
 

In onderstaande voorbeelden zijn de metatagbeschrijvingen gelijk aan de titel. Dit kan 
achteraf nog worden aangepast. 
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Ook google gebruikt de metatagbeschrijving 

 
 

Links naar je site 

Bij Google draait alles om links. Zorg dat kwalitatief goede sites naar je pagina linken en 
link zelf ook naar goede sites. Ook Wikipedia kan voor goede links zorgen (bijv. een 
artikel over onderzoek) of een goed blog. Denk hierbij aan sites die een autoriteit zijn op 
het gebied. Je kunt ook linken naar tweets of andere vormen van social media.  

Google gebruikt als indicator van de populariteit van sites de PageRank: een cijfer tussen 
één en tien. Je kunt de pagerank van een pagina achterhalen via de Google toolbar of 
online tools zoals http://www.multipagerank.nl/.  

 


