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1 Programma Moderne Digitale Communicatie 

1.1 Opdracht 

De Universiteit Maastricht (UM) wil zowel haar interne als externe communicatie naar een hoger 
niveau brengen. Het programma Moderne Digitale Communicatie (MDC) zal hierin een faciliterende 
rol spelen. Dit programma zal de digitale middelen leveren die randvoorwaardelijk zijn voor 
kwalitatief hoogstaande interne en externe communicatie.  

Aangezien de communicatiebehoeften en –vereisten van studenten en medewerkers erg 
verschillend zijn, is het zinvol om binnen de interne communicatie een onderscheid te maken 
tussen medewerker communicatie en student communicatie. Het programma MDC zal daarmee de 
middelen leveren ten behoeve van (i) Externe communicatie, (ii) Student communicatie en (iii) 

Medewerker communicatie. 

 

 

Figuur 1: Programmaopzet 

Het programma bestaat uit twee plateaus elk bestaande uit meerdere deelprojecten. Deze 
aanbesteding heeft enkel betrekking op de volgende deelprojecten binnen plateau 1: 

 De corporate UM website (externe communicatie) 
 Het student intranet (student communicatie) 
 De Persoonlijke Profiel Pagina’s (externe communicatie) 

Deze drie omgevingen draaien allemaal op Drupal 7 en moeten worden geüpgraded naar Drupal 9. 

Middels deze aanbesteding is de UM op zoek naar een ervaren Drupal implementatiepartner die (i) 

de upgrade en migratie van deze drie Drupal omgevingen kan realiseren en (ii) na oplevering als 
onderhoudspartner kan fungeren voor deze omgevingen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 
UM eigen dedicated Drupal team heeft die verantwoordelijk is voor het beheer en doorontwikkeling 
van deze drie omgevingen. De onderhoudspartner geldt daarbij als tweede lijns support en als 
variabele Drupal capaciteit (developers en functioneel beheer) voor die gevallen dat de eigen UM 
teams tijdelijk versterking nodig hebben.  

 



 
 

Pagina | 4 
 

Looptijd & omvang beheercontract 

Gunning van deze aanbesteding betreft dus zowel de gunning voor het project als het 
daaropvolgende onderhoudscontract. De looptijd van het onderhoudscontract zal 3 jaar zijn met de 
mogelijkheid om dit hierna 2x met een jaar te verlengen. Na afloop van de implementatie zal de 
UM de samenwerking met de opdrachtnemer tijdens de implementatie fase evalueren. Bij een 
onvoldoende goede beoordeling behoudt de UM het recht om het onderhoudscontract aan een 
andere partij te gunnen.  

De omvang van het onderhoudscontract zal pas na oplevering worden bepaald. De UM zal dan 
bepalen hoeveel additioneel budget er jaarlijks noodzakelijk is, boven op de vaste SLA kosten die 

opdrachtnemer in rekening brengt voor het leveren van basic support op de bovenstaande 
omgevingen.  

Verantwoordelijkheid 

Voor de upgrade en migratie van het student intranet en de Persoonlijke Profiel Pagina's heeft de 
opdrachtnemer een resultaatverantwoordelijkheid. Deze twee deeltrajecten moet de 

opdrachtnemer goeddeels zelfstandig kunnen uitvoeren. Voor de realisatie van de upgrade en 
migratie van de corporate UM website behoudt de UM de lead en resultaatverantwoordelijkheid. 
Voor dit deelproject levert de opdrachtnemer enkel kennis en resources. Een en ander is nader 
toegelicht in hoofdstuk 2.  

 

1.2 Plateaus  

Het programma MDC is opgedeeld in twee plateaus. Binnen elk plateau worden verschillende 
deelproducten onderscheiden. Deze aanbesteding beperkt zich tot plateau 1, maar voor 
volledigheid m.b.t. de programmabeschrijving wordt plateau 2 ook kort geschetst. 

Plateau 1   

In het eerste plateau ligt de nadruk op het realiseren van de digitale communicatiemiddelen ten 
behoeve van de externe communicatie en interne medewerker communicatie. Daartoe zullen de 
Drupal omgevingen die dit faciliteren, moeten worden geüpgraded naar Drupal 9. Deze upgrade is 

echter van dien aard dat een volledige herbouw en content migratie van de Drupal omgevingen 
noodzakelijk zal zijn.  

Op student communicatie wordt in plateau 1 minder nadruk gelegd, maar de upgrade van de 
Drupal omgeving voor het student intranet valt wel binnen scope van plateau 1.    

Plateau 2    
In plateau 2 zal de nadruk verschuiven naar de student communicatie en zal een platform worden 
geïmplementeerd die als basis fungeert voor alle student gerelateerde communicatie. Daarnaast 
zullen boven op het MVP van plateau 1 nog een aantal verbeterpunten worden gerealiseerd ten 
behoeve van de medewerker en de externe communicatie.  

 

  



 
 

Pagina | 5 
 

1.3 Doelen 
 
De deelprojecten van plateau 1 die in scope zijn van deze aanbesteding hebben betrekking op de 
verbetering van de (i) Externe communicatie en de (ii) Student communicatie. Naast de doelen 
voor deze deelprojecten is er ook een duidelijke security doelstelling. 

 

1.3.1 Borgen Security 
De huidige omgevingen zijn gebouwd op het Drupal 7 CMS. Deze versie is in november 2022 end-
of-life (EoL). Vanaf dat moment worden er geen security patches meer uitgeleverd, waardoor 
kwetsbaarheden in de UM webomgevingen niet meer opgelost worden door de Drupal community. 
Door deze omgeving tijdig te upgraden naar Drupal 9 wordt dit toekomstige risico gemitigeerd. 

1.3.2 Externe communicatie 

De doelen van de externe communicatie zijn: 
 

Doelgroep specifieke communicatie & marketing  
De UM wil graag communicatie- en marketinguitingen doelgroep specifiek maken. Voor een deel 
wordt dat al gedaan, maar er zijn verbeterpunten mogelijk m.b.t. het ontwikkelen van een 

herkenbare, doeltreffende omgeving voor de werving van nieuwe studenten en het bieden van een 
separate ingang voor bedrijven.   

Eenduidige presentatie & branding  
De UM streeft een eenduidige presentatie en branding van het UM merk na. Om dit te 
bewerkstelligen is het o.a. van belang dat eenheden zich niet genoodzaakt voelen om hun 
toevlucht te nemen tot extern gebouwde en gehoste websites, omdat het design en de geboden 

functionaliteiten van de corporate website als te beknellend wordt ervaren. Een bepaalde mate van 
flexibiliteit binnen vastgestelde kaders is wenselijk.   

Scheiding interne en externe communicatie  
Momenteel wordt de UM-website ook gebruikt voor interne communicatie doeleinden. De UM wil 
echter een duidelijke scheiding tussen interne en externe communicatie en hier dus verschillende 
kanalen voor kunnen gebruiken.  

Vindbaarheid content  

De eindgebruiker moet op verschillende manieren bij de gewenste content kunnen komen. Mocht 
een eindgebruiker de gewenste informatie toch niet meteen vinden, moet deze kunnen beschikken 
over een zoekfunctie die relevante resultaten levert. 

Optimalisatie course catalogue  
Een zeer groot deel van de huidige UM-website betreft content m.b.t. de course catalogue. De UM 
beschikt momenteel over één course catalogue (voor regulier onderwijs en deels niet-regulier 

onderwijs), waarmee zowel de zittende als de aankomende studenten worden bediend. Vanuit 
communicatie perspectief bezien, is dat geen gewenste situatie aangezien zittende en aankomende 
studenten andere behoeften hebben. De UM wil daarom kunnen beschikken over twee separate 
course catalogi, een voor de aankomende studenten die via de corporate website wordt ontsloten 
en een voor de zittende studenten die via het student portaal zal worden ontsloten.  

De course catalogue voor aankomende studenten is geen onderdeel van de migratie van deze 
aanbesteding, het ontsluiten van die course catalogue via een communicatiekanaal (website) voor 
aankomende studenten is wel onderdeel van de migratie in deze aanbesteding.  

1.3.3 Student communicatie 

Tijdens plateau 1 zal alleen een noodzakelijke Drupal upgrade worden uitgevoerd m.b.t. het 
huidige student intranet vanwege de security doelstelling. De daadwerkelijke verbeterslag m.b.t. 

student communicatie zal pas in plateau 2 ter hand worden genomen. Daarvoor worden nu geen 
doelen gesteld en valt daarom buiten scope van deze aanbesteding. 
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1.4 Deelprojecten plateau 1  

Op basis van de eerdere genoemde doelen van het programma MDC zijn de volgende deelprojecten 

voor plateau 1 te onderscheiden in Tabel 1: Deelprojecten programma MDC. 

Tabel 1: Deelprojecten programma MDC 

Deelprojecte
n plateau 1  

Globale toelichting 
scope  

Student 
communicatie
  

Externe 
communicatie
  

medewerker 
communicatie
  

1. Corporate 
website  

(i).Drupal upgrade   
(ii).Content migratie  
(iii).Verbeteringen conte
nt / functionaliteit  

 
X  

2. 
Persoonlijke 

Profiel 
Pagina’s  

(i).Drupal upgrade   
(ii).Content migratie  

 
X  

3. Student 
Intranet  

(i).Drupal upgrade   
(ii).Content migratie  

X 
 

 

4. Employee 
Intranet 

Buiten scope 

aanbesteding 

  X 

5. Course 
Catalogue 

Buiten scope 

aanbesteding 

X   

De vernieuwing van de corporate UM-website (deelproject 1) behelst niet enkel het opnieuw 
opzetten en inrichten van een Drupal omgeving plus de content migratie. De security compliance is 

het belangrijkst. De nadruk ligt op het migreren vóór november 2022. Een aantal kritische 
verbeteringen, essentieel voor plateau 1, wordt hierin wél meegenomen.  

De ambitie voor de deelprojecten 2 en 3 is in die zin beperkter en betreft “enkel” het opzetten van 

een nieuwe Drupal omgeving en het migreren van de content as-is. 

1.5 Overige partners  

In deze paragraaf wordt beschreven welke overige partners de opdrachtgever verder zal inhuren 
voor de realisatie van de in scope zijnde projecten van deze aanbesteding. 

Inhoudelijke expertise content migratie  
Om inzicht te krijgen in de omvang van de benodigde content migratie van de corporate website en 

de student intranetten heeft de opdrachtgever een gespecialiseerde partij betrokken om inzicht te 
krijgen in de aard van de content. Het bedrijf Xillio heeft een analyse gemaakt van de aanwezige 
content. Op basis van deze analyse is een rapport samengesteld waarin beschreven staat met 
welke migratieregels content gemigreerd zal worden. D.w.z. de regels die bepalen welke content 
níét gemigreerd en welke content wél gemigreerd wordt.  

Xillio zal gedurende de migratieprojecten van de corporate website en student intranetten de regie 
nemen voor het migreren van de content. Hieronder verstaan we het toepassen van de 
migratieregels en het inplannen en uitvoeren van de content migratie in samenspraak met 

opdrachtgever en opdrachtnemer.  
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1.6 Deliverables 

Per project zijn de volgende deliverables te onderscheiden: 

Corporate website 

De algehele resultaatverantwoordelijkheid voor dit deelproject ligt bij de opdrachtgever. 

- Een op Drupal 9 gebaseerde webomgeving die voorzien is van de laatste 

beveiligingspatches, waarop gebouwd en getest kan worden. Dit punt is buiten scope 

van deze aanbesteding. UM levert de infrastructuur. Zie paragraaf 3.1. 
- Realisatie van het Minimum Viable Product (MVP) zoals gespecificeerd in paragraaf 3.6.1. 

- Realisatie van de Verbeterslagen (na oplevering van het MVP) zoals gespecificeerd in 
paragraaf 3.6.1. 

- Content migratie op de productieomgeving. Dit wordt gerealiseerd door Xillio. 
- Het ontsluiten van de tijdelijke nieuwe course catalogue omgeving binnen de nieuwe 

website. 

- Gebruikersdocumentatie voor de meest gebruikte functionaliteiten. 

- Documentatie (functioneel en technisch) van de inrichting, integraties en maatwerk. 

Persoonlijke Profiel Pagina’s (PPP) 

De algehele resultaatverantwoordelijkheid voor dit deelproject ligt bij de opdrachtnemer. 

- Een op Drupal 9 gebaseerde webomgeving die voorzien is van de laatste 

beveiligingspatches, waarop gebouwd en getest kan worden. Dit punt is buiten scope 

van deze aanbesteding. UM levert de infrastructuur. Zie paragraaf 3.1. 
- Realisatie van het MVP zoals gespecificeerd in paragraaf 3.7.1. 

- Content in de vorm van profielen migratie op productieomgeving.  
- Een PPP API die profielen kan aanbieden aan afnemende partijen zoals de corporate 

website en multisites. 
- Gebruikersdocumentatie voor de meest gebruikte functionaliteiten. Deze documentatie is 

beschikbaar in de vorm van webpagina’s in het product zelf. 

- Documentatie (functioneel en technisch) van de inrichting, integraties en maatwerk.  
- Een volledige uitdraai van ticketmanagementsysteem bv Jira als onderdeel van de op te 

leveren documentatie. 

Student Intranetten 

De algehele resultaatverantwoordelijkheid voor dit deelproject ligt bij de opdrachtnemer.  

- Een op Drupal 9 gebaseerde webomgeving die voorzien is van de laatste 

beveiligingspatches, waarop gebouwd en getest kan worden. Dit punt is buiten scope 

van deze aanbesteding. UM levert de infrastructuur. Zie paragraaf 3.1. 
- Realisatie van het Minimum Viable Product (MVP) zoals gespecificeerd in paragraaf 3.8.1.  
- Content migratie op de productieomgeving. Dit wordt gerealiseerd door Xillio. 
- Gebruikersdocumentatie voor de meest gebruikte functionaliteiten. 
- Documentatie (functioneel en technisch) van de inrichting, integraties en maatwerk.  

- Een volledige uitdraai van ticketmanagementsysteem bv Jira als onderdeel van de op te 

leveren documentatie. 
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1.7 Voorgestelde globale planning 

Dit is de voorgestelde globale planning van Migratie corporate website, persoonlijke profiel pagina's 

en student intranetten. In overleg met de opdrachtnemer is het mogelijk deze planning anders in 

te delen of van af te wijken.  

 

Streefdatum go live: 24 oktober 2022 
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2 Programma Governance 

Dit hoofdstuk beschrijft de werkwijze en kaders waaronder het programma Moderne Digitale 

Communicatie wordt uitgevoerd. 

2.1 Werkwijze 
 

De opdrachtnemer neemt deel aan een Agile aanpak die bepaald wordt door de opdrachtgever. 

Overkoepelend stelt de opdrachtgever een programmamanager aan die het programma 

moderne digitale communicatie coördineert.  

 

De voorgestelde governance opzet is weergegeven in Figuur 2: Overzicht governance opzet. 

Waarbij de opdrachtnemer de rol van “Externe partner C” vervult. 

 
Figuur 2: Overzicht governance opzet 

 

2.1.1 Werkwijze PPP en Student Intranetten 

De deelprojecten PPP en student intranet betreffen technische upgrade projecten die goed zijn 

afgebakend en waarvoor weinig tot geen afstemming met de business noodzakelijk is. De 

opdrachtnemer zal voor deze deelprojecten de regie op zich moeten nemen en zal daarmee ook 

resultaatverantwoordelijk hiervoor zijn. Er zal een Integratieteam opgericht worden waar de 

developers van de opdrachtgever en afgevaardigden van de opdrachtnemer in zitten om de 

implementatie van de producten af te stemmen. In paragraaf Error! Reference source not 

found. is het plan van aanpak beschreven. 

 

Verwacht wordt dat de opdrachtgever uitgenodigd wordt voor de sprintreviews van de 

opdrachtnemer om zo een feedback cyclus te creëren. 

 

2.1.2 Werkwijze Corporate Website 
De migratie van de corporate website wordt gezamenlijk gedaan. Bij de UM is een dedicated 

team vrijgemaakt, dat bestaat uit een product owner, 2 backend developers, een functioneel 

beheerder en een scrum master.  Daarnaast wordt binnen deze functies invulling gegeven aan 
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functionele analyse en testing. Verdere invulling van dit team is onderdeel van het plan van 

aanpak. 

 

De product owner bepaalt het “wat” en communiceert met stakeholders. Het “wat” wordt 

vastgelegd in een geprioriteerd product backlog van de opdrachtgever. Bij de migratie van de 

Corporate Website wordt vanuit het product backlog van de opdrachtgever gewerkt. 

 

Vanuit het product backlog wordt sprint-gewijs gewerkt, in een team samengesteld uit 

deelnemers van de opdrachtgever en opdrachtnemer die op dat moment relevant zijn voor het 

migratieproject.  

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze: 

 Adviseert hoe het “wat” vertaald moet worden naar het “hoe” 

 Meewerkt om de backlog items te implementeren 

 Het essentiële belang erkent van het “denken vanuit de inhoud en de doelgroep” 

 

2.1.3 Specificatie gevraagde kennis / resources: 

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze expertise levert op het gebied van: 

 Backend development 

 Frontend / UX development 

 Testen 

 Informatie analyse 

In het plan van aanpak wordt gevraagd hier een invulling aan te geven en aan te vullen als de 

opdrachtnemer dat wenselijk acht. 

 

2.1.4 Werken op afstand 

Het uitgangspunt is werken op afstand. Mocht in de toekomst werken op locatie noodzakelijk 

zijn in de context van de haalbaarheid van het project, dan heeft UM de voorkeur om dan in 

overleg afspraken te maken over werken op locatie. Bij de locatie van werkzaamheden 

houden we rekening met mogelijke Corona maatregelen.  

 

Voor het werken op afstand worden afspraken gemaakt m.b.t werkdagen, werktijden en 

communicatietools, die ervoor zorgen dat beschikbaarheid en bereikbaarheid van medewerkers 

op projectwerkdagen gegarandeerd wordt. 

2.2 Indeling migratietraject Corporate Website 
 

Vanwege de EoL deadline van Drupal 7 op 28 november 2022 stelt de opdrachtgever dat er op 

dat moment een MVP in productie moet zijn. Het migratietraject wordt daarom onderverdeeld 

in 2 fasen, beide binnen plateau 1: 

 Fase 1: uiterlijk tot november 2022 of tot afronding van het MVP (indien eerder). 

 Fase 2: uiterlijk vanaf november 2022 of vanaf oplevering van het MVP. 

Na fase 1 vindt er een transitie plaats naar een beheersituatie. 

 

2.2.1 Fase 1 

De doelstelling van fase 1 is om een MVP af te ronden voor de corporate website. De eisen aan 

het MVP staan in detail beschreven in paragraaf 3.6.1. 

 

2.2.2 Fase 2 

De doelstelling van fase 2 is om een aantal kritische verbeteringen, die essentieel zijn voor 

plateau 1, door te voeren op het MVP dat in fase 1 is opgeleverd.  

 

De verbeteringen worden uitgevoerd in een Agile aanpak waarbij de Product Owner op basis 

van input, samen met stakeholders de prioritering van de verbeteringen bepaalt. 
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2.2.3 Transitie naar beheersituatie 

Na afronding van fase 2 worden de bestaande development teams afgeschaald naar een 

beheerteam en wordt overgegaan naar een beheersituatie. Op dat moment wil de 

opdrachtgever overgaan op een Service Level Agreement (SLA) met de opdrachtnemer, 

waarmee gebruik gemaakt kan worden van capaciteit van de opdrachtnemer volgens de 

afgesproken SLA om zo een basis te leggen voor de uitvoering van plateau 2. 

2.3 Indeling migratietraject PPP en Student Intranetten 
 

Vanwege de EoL deadline van Drupal 7 op 28 november 2022 stelt de opdrachtgever dat er 

op dat moment een MVP in productie moet zijn. Het migratietraject voor PPP en Student 

Intranet bestaat uit één fase en eindigt uiterlijk 28 november 2022 bij het opleveren van het 

MVP. 

 

2.3.1 Transitie naar beheersituatie 

Na opleveren van het MVP vindt een overdracht plaats naar een beheerteam. Op dat moment 

wil de opdrachtgever overgaan op een Service Level Agreement (SLA) met de opdrachtnemer, 

waarmee gebruik gemaakt kan worden van capaciteit van de opdrachtnemer volgens de 

afgesproken SLA om zo een basis te leggen voor de uitvoering van plateau 2. 
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3 Scope 

3.1 Infrastructuur 
 

De Drupal 7 CMS infrastructuur is in eigen beheer bij de opdrachtgever. Opdrachtgever zal de 

benodigde infrastructuur voor Drupal 9 zelf opleveren en blijven beheren. Sizing van 

infrastructuur wordt in overleg bepaald waarbij de eindverantwoordelijkheid en daarmee de 

finale besluitvorming in deze bij de UM ligt. 

3.2 Kwaliteit 
 

Bij de implementatie van Drupal 9 verwacht de opdrachtgever dat opdrachtnemer als 

uitgangspunt primair Drupal best practices en oplossingen (bijv. Drupal modules) toepast en 

alleen waar noodzakelijk maatwerk creëert om uiteindelijk beheer te minimaliseren. 

3.3 Versiebeheer 
 

Alle broncode wordt opgeslagen in het versiebeheersysteem van de opdrachtgever. De 

opdrachtnemer mag in een eigen versiebeheersysteem werken, zolang broncode ook 

opgeslagen wordt in het versiebeheersysteem van de opdrachtgever. 

3.4 Documentatie 
 

Bij de migratie van Corporate Website wordt alle documentatie opgeslagen in Confluence en 

Jira, beheerd door de opdrachtgever.  

 

Aan opdrachtnemer wordt gevraagd ook voor de deelprojecten PPP en Student Intranetten 

Confluence en Jira te gebruiken. Dit kan in de projectfase in eigen beheer, zo lang dit na 

oplevering maar gemigreerd wordt naar de Confluence en Jira omgeving van de 

opdrachtgever. 

3.5 Beveiligingsuitgangspunten 
 

Tijdens het ontwikkelen van de producten dienen ten minste de volgende punten onder de 

aandacht te zijn: 

 OWASP Top 10 wordt in acht genomen 

 Drupal contrib modules worden primair gedekt door de Drupal security advisory policy. 

 Het gebruik van een niet gedekte contrib module moet op basis van een risicoanalyse. 

 Gestreefd wordt naar 100% testcoverage van maatwerk in vorm van Unittests. 

3.6 Corporate website 
 

De huidige website is tweetalig en is wervend en beschrijvend van aard. De content bestaat 

voor een groot deel uit: 

 Corporate nieuws en events aangevuld met nieuws en events uit de faculteiten. 

Daarnaast worden persberichten en nieuwsbrieven ook via de website aangeboden. Het 
beheer hiervan vindt plaats in het CMS en wordt gedaan door redacteuren van zowel de 

faculteiten als de centrale redactie.  

https://www.drupal.org/drupal-security-team/security-advisory-process-and-permissions-policy
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 Informatie omtrent opleidingsaanbod van de gehele UM. Denk hierbij aan de bachelor 

en masters maar ook de pré-bachelors en pré-masters, de professionals-opleidingen, 

de excellentie en honoursprogramma's en andere cursussen. Deze informatie zal niet 

meer in het CMS beheerd gaan worden maar in een nog aan te schaffen curriculum & 

course catalogue management tool hetgeen buiten de scope van deze aanbesteding 

valt. Het ontsluiten van het opleidingsaanbod moet wel via de website gedaan worden. 

 Informatie omtrent studeren in Maastricht. 

 Informatie omtrent onderzoek dat gedaan wordt binnen de UM. Denk aan schools en 

instituten maar ook informatie over phd's, publicaties, universiteitshoogleraren, 

kwaliteit, integriteit & ethiek, datascience en open science. 

 Informatie voor staff, zowel wetenschappelijk als ondersteunend. Grote delen van deze 

content is of wordt verplaatst naar het nog aan te schaffen social intranet (employee 

intranet project) maar content bedoeld voor onboarding en werving van personeel zullen 

nog op de website blijven bestaan. 

 

3.6.1 MVP Corporate website plateau 1 

Vanwege de harde deadline van november 2022 is het mogelijk dat we van dit MVP moeten 

afwijken. Het MVP van plateau 1 bestaat uit onderstaande punten: 

 Een volledige migratie van de functionaliteiten die de huidige admin, content types en 

paragrafen van de website bieden.  

 Een migratie van de content van de huidige website. De content wordt gemigreerd 

volgens de migratieregels uit het migratierapport. Dit gebeurt in samenwerking met 

Xillio, waarvoor Xillio API’s ter beschikking kan stellen. 

 Ondersteuning voor twee talen: Engels en Nederlands. 

 Migratie van het bestaande responsive Maastricht University thema (op basis van UM 

huisstijl) naar een WCAG 2.1 (AA) “ready” thema. Het thema hoeft in deze fase niet 

volledig WCAG 2.1 (AA) compliant te zijn. Low hanging fruit wordt meegenomen. 

 De website integreert met een basis opzet van een zoekplatform (zoals Solr). De 

zoekfacetten van de huidige site worden gemigreerd. 

 Een koppeling met Pure API van UM, waarmee individuele publicaties en publicaties van 

personen of organisatie-eenheden opgehaald en getoond kunnen worden in de website. 

 Een mogelijkheid tot embedden van video’s vanuit het UM-videoplatform Blue Billywig 

en Youtube. 

 Een mogelijkheid tot embedden van video’s vanuit Amazon hosting t.b.v. video’s in 

headers. 

 Een uitbreiding op standaard webform functionaliteit die webforms AVG compliant 

maken. 

 Een Single Signon functionaliteit die aansluit op ADFS van UM. 

 Een koppeling met de PPP-API voor het inlezen van profielen (en mogelijk organisatie-

eenheden). 

 Een koppeling met de API van het Tripolis nieuwsbrievensysteem voor het ophalen van 

nieuwsbrieven. 

 Integratie met Google Tag Manager. 

 
3.6.2 Kritische verbeteringen Corporate Website plateau 1 

Naast het MVP zijn er een aantal kritische verbeteringen die essentieel zijn voor een correct 

livegang van plateau 1. Deze kritische verbeteringen bestaan uit: 

 Een koppeling met het Tripolis nieuwsbrievensysteem voor het ophalen van alle 

eenheden waarvoor een nieuwsbriefregistratie beschikbaar is. Afhandeling van 

nieuwsbrief registratie en integratie met het zoekplatform voor het zoeken in en naar 

nieuwsbrieven. 

 Implementatie van een aanvraagformulier voor brochures incl. koppeling met SAP voor 

ophalen van de lijst van brochures en het registreren van een brochure aanvraag. 

 Website indexeert een lijst met externe website zodat deze vindbaar zijn via de 

corporate website. 

 Een koppeling met UM-API voor het ophalen van evenementen (en mogelijk organisatie-

eenheden). 
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 Een uitbreiding op het Maastricht University thema, gemaakt in fase 1, zodat de website 

volledig WCAG 2.1 (AA) compliant is. 

 

3.6.3 Koppelingen 

De corporate website heeft een aantal koppelvlakken: 

 ADFS voor authenticatie en autorisatie via Single Sign On (SSO). 

 UM API voor het ophalen van informatie uit het Centraal InformatieSysteem (CIS), zoals 

events, organisatie-eenheden, etc. 

 ImportXML voor het importeren van opleidingsinformatie uit het CIS. In de nieuwe 

situatie is deze integratie niet meer van toepassing voor de website aangezien deze 

informatie zal worden aangeleverd aan de nieuwe curriculum & course catalogue 

management tool.  

 PPP API voor het ophalen van medewerkersprofielen, zodat deze in de corporate website 

getoond kunnen worden. 

 Tripolis wordt geïndexeerd en gebruikt om nieuwsbrieven en artikelen via de website 

leesbaar te maken 

 

3.6.4 Maatwerk 

Het maatwerk is op te delen in 3 categorieën: 

1. Contrib & custom modules 

2. Patches op Drupal core, libraries & contrib modules 

3. Een Maastricht University thema 

 

Het grootste deel van het maatwerk zit opgesloten in custom modules. In de meeste gevallen 

zijn patches gebruikt om kleine onvolkomenheden of bugs op te lossen. Bijna nooit zijn 

patches gebruikt voor het grootschalig veranderen van functionele werking. Het Maastricht 

University thema is een custom thema dat gebaseerd is op fortytwo1 en gebruik maakt van 

(custom) javascript elementen en een sass styling opbouw. 

 

Bijlage 1 Maatwerk bevat een beschrijving van het maatwerk. 

 

3.6.5 Plateau 2 

Na het in beheer nemen van het MVP en de kritische verbeteringen, vallend onder plateau 1, 

zullen in plateau 2 o.a. de volgende verbeteringen worden opgepakt. 

 Een zoekmachine die zowel makkelijker te beheren is en ook relevantere zoekresultaten 

geeft aan de eindgebruiker. De huidige implementatie van Solr is gebaseerd op 

wegingen van velden. Vanwege de grote hoeveelheid velden is het moeilijk om de 

weging van velden met elkaar te vergelijken en aanpassingen leveren onverwachte 

gevolgen op die moeilijk zijn te verklaren of te verbeteren. 

 De onderzoeksinstituten moeten de mogelijkheid krijgen om een eigen plek binnen de 

website te creëren zodat zij geen eigen website meer hoeven op te zetten en beheren. 

Deze plek moet enerzijds de gebruikers het gevoel geven dat ze in een specifieke subsite 

zitten en anderzijds moet het wel onderdeel zijn van de corporate website. 

 Op verschillende plekken in de website moeten verschillende type content op een meer 

thematische manier aangeboden kunnen worden.  

3.6.6 Omvang in cijfers 

Om een beeld te geven van de grootte van de content van de website wordt in Bijlage 4 een 

overzicht gegeven van het aantal nodes per contenttype 

  

                                            

 

 
 

 
1 https://www.drupal.org/project/fortytwo 
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3.7 Personal profile pages 
 

Personal profile pages is de tool die de UM aan haar medewerkers aanbiedt waarmee zij hun 

openbare en interne profiel kunnen beheren. Met personal profile pages worden de volgende 

doelen verwezenlijkt: 

 Het biedt een gestandaardiseerd profiel voor zowel ondersteunend als wetenschappelijk 

personeel 

 De nevenwerkzaamheden van UM-medewerkers worden openbaar gemaakt 

 “Wie is wie” functionaliteit voor medewerkers. 

 

In Persoonlijke profiel pagina's worden gegevens uit verschillende bronsystemen getoond. Het 

gaat om de volgende gegevens: 

 NAW-gegevens 

 Aanstellingsgegevens zoals organisatie-eenheid en functie 

 Nevenwerkzaamheden 

 Publicatiegegevens  

 

PPP biedt daarnaast een beheeromgeving aan waarin medewerkers deze informatie kunnen 

verrijken. 

 

De applicatie is alleen toegankelijk voor UM-medewerkers. Profielen worden regelmatig naar 

de corporate website gesynchroniseerd voor publieke ontsluiting. Medewerkers kunnen in de 

beheeromgeving van personal profile pages aangeven welke velden wél mee 

gesynchroniseerd moeten worden en dus ontsloten worden en welke niet. 
 

3.7.1 MVP Personal Profile Pages 

Het MVP bestaat uit de volgende elementen: 

 Ondersteuning voor twee talen: Engels en Nederlands. 

 Een Single Sign On functionaliteit die aansluit op ADFS van UM. 

 Een migratie van de content van de huidige personal profile pages. 

 Een PPP API waarmee andere systemen profielen kunnen importeren. De API bevat een 

scoping mechanisme, waarmee data voor een bepaald environment (nu alleen corporate 

website en intranet) beperkt kan worden. 

 Migratie van het bestaande responsive Maastricht University thema (op basis van UM 

huisstijl) naar een volledig WCAG 2.1 (AA) compliant thema.  

 De website integreert met een basis opzet van een zoekplatform (zoals Solr). De 

zoekfacetten van de huidige PPP worden overgenomen: 

o Type medewerker 

o Organisatie-eenheid 

 Een user in Drupal is uitgebreid met ongeveer 75 velden (veelal eenvoudig van soort, 

zoals tekstvelden en checkboxen) en representeert een medewerker van de UM. Van de 

verschillende (sets van) velden kan door de medewerker aan worden gegeven of deze 

gesynchroniseerd dienen te worden naar een environment (nu alleen corporate website 

en intranet). De brondata van de profielen komt uit het CIS en wordt middels de UM 

API module gesynchroniseerd naar PPP. Profielen die vanuit het CIS zijn ingeladen 

kunnen daarna door de medewerker zelf beperkt worden verrijkt. Data uit het CIS is 

echter leidend voor deze profielen. 

 Beheerder rollen zijn in staat om profielen van andere gebruikers aan te passen. 

 Een automatische synchronisatie via de UM API van alle profielen vanuit het CIS: 

o NAW-gegevens 

o Functietitel 

o Nevenwerkzaamheden 

o Aanstelling 

 Organisatieonderdelen 

 Een koppeling met Pure API van UM, waarmee publicaties van medewerkers op de 

profielpagina getoond worden. 
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 Een mogelijkheid voor functioneel beheerders om medewerkers eenvoudig op de hoogte 

te brengen van wijzigingen en problemen betreffende het systeem. Hierin kan een call 

to action zitten voor gebruikers die gebruikers kan doorlinken naar een pagina. De 

melding wordt middels een flash message getoond op de pagina’s nadat een 

medewerker is ingelogd. 

 Een volledige migratie van de functionaliteiten die de huidige profielen, admin en 

content types van de website bieden bestaande uit: 

o Basic page: een standaard pagina met daarop uitsluitend een titel en body 

middels een WYSIWYG editor (CKeditor). 

 
 

3.7.2 Huidige koppelingen 

Personal profile pages heeft koppelingen met de UM-API voor de NAW-gegevens, 

aanstellingsgegevens en nevenwerkzaamheden en met Pure2 voor de wetenschappelijke 

publicaties. 

 

PPP biedt een API aan voor andere omgevingen waarmee zowel profielen als organisational 

units kunnen worden opgehaald. Huidige afnemers zijn de corporate website en Multisites. 

 

3.7.3 Maatwerk 

Het maatwerk is op te delen in 3 categorieën: 

1. Contrib & custom modules 

2. Patches op libraries & contrib modules 

3. Een Maastricht University thema 

 

De opbouw van het maatwerk is van vergelijkbare aard als binnen de corporate website, 

d.w.z. vooral in custom modules. De hoeveelheid maatwerk is beperkter dan binnen de 

corporate website en concentreert zich voornamelijk rondom users i.p.v. content types. 

 

Bijlage 1 Maatwerk bevat een beschrijving van het maatwerk  
 
  

                                            

 

 

 

 
2 PURE is het Current Research Information System (CRIS) waar de UM gebruik van maakt. In dit CRIS wordt 

alle wetenschappelijke output van de UM geregisteerd. 
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3.8 Student intranetten 
 

De huidige Intranet omgeving is een omgeving waar twee verschillende doelgroepen hun 

content geserveerd krijgen. Het werknemersgedeelte en een studentengedeelte. 

Het werknemersgedeelte van de Drupal 7 omgeving gaat een migratie krijgen naar een ander 

doelsysteem te weten een SaaS social intranet en valt daarmee buiten scope van deze 

aanbesteding. Het studentengedeelte zal een migratie krijgen naar Drupal 9. 

 

De studentencommunicatie vindt momenteel op verschillende platformen plaats. Het intranet 

is één van die platformen en biedt informatie aan op verschillende niveaus: 

- UM breed 

- Faculteit niveau 

- Master/Bachelor niveau 

- Jaar niveau 

 

Deze informatie is verdeeld onder verschillende groepen waar studenten automatisch lid van 

worden als ze een bepaalde opleiding binnen de Universiteit volgen. 

 

Deze groepen met hun content dienen gemigreerd te worden naar Drupal 9. 

 

3.8.1 MVP Student Intranetten 

Het MVP bestaat uit de volgende elementen: 

 

 Indeling in besloten groepen waar gebruikers lid van kunnen zijn op basis van een 

rollenindeling die in ADFS gedefinieerd is. Afhankelijk van de rol heeft een gebruiker 

bepaalde rechten binnen de groep. 

 Ondersteuning voor twee talen: Engels en Nederlands. 

o In het backend moet een clone & translate functie beschikbaar zijn voor het 

vertalen van een node. 

 Een Single Sign On functionaliteit die aansluit op ADFS van UM. 

 Een migratie van de content van de huidige student intranetten. De content wordt 

gemigreerd volgens de migratieregels uit het migratierapport. Dit gebeurt in 

samenwerking met Xillio, waarvoor Xillio API’s ter beschikking kan stellen. 

 Migratie van het bestaande responsive Maastricht University thema (op basis van UM 

huisstijl) naar een volledig WCAG 2.1 (AA) compliant thema. 

 Een aanpasbare homepage voor een gebruiker waar content blokken op geplaatst 

kunnen worden met bijv. content uit groepen. 

 De website integreert met een basis opzet van een zoekplatform (zoals Solr). De 

zoekfacetten van het huidige intranet worden overgenomen: 

o Tags 

o Content type 

o Groep 

o Zoekterm 

 Content editing gaat op basis van verschillende contenttoestanden: 

o Draft 

o Published 

o Unpublished 

 Een uitbreiding op standaard webform functionaliteit die webforms AVG compliant 

maken. 

 Integratie met Google Tag Manager. 

 Een volledige migratie van de studentfunctionaliteiten die de huidige admin, content 

types en paragrafen van de website bieden bestaande uit: 

o Article: standaard content type 

o News: Nieuwsberichten content type met alert functie om spoed berichten naar 

gebruikers te communiceren. Deze nieuwsitems worden in een aparte blok 
‘Alerts’ getoond. Het blok alerts wordt niet getoond als er geen alerts zijn. 

o Disclaimer: Een herbruikbaar content type dat niet aan een groep gelinkt wordt 

en kan aan andere content types in meerdere groepen toegevoegd worden. 
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o Event: evenement content type. Een event heeft een geldigheidsduur (start en 

einddatum). Bij het verstrijken van de einddatum wordt het event naar de 

Archief verplaatst. De actieve evenementen staan in de rubriek ‘Upcoming 

events’. 

o FAQ: FAQ’s t.b.v. knowledgebasefunctionaliteit. FAQ’s worden in categorieën 

ingedeeld. Categorieën zijn eentalig, niet vertaald. 

o Link: Een ‘go to link’ is een content type met een titel, URL en een icon. 

o Form: Een contact- of aanmeldingformulier. De inzendingen en de statistieken 

zijn voor (groeps) editors en admins beschikbaar. Het formulier kan direct in 

het main menu opgenomen worden of een aparte pagina zijn. 

o Group: Een groep wordt gebruikt om content te ontsluiten naar leden van de 

groep. 

 Een groep kan in twee talen worden bekeken (Engels en Nederlands). 

 Groepen worden alleen door webmaster en admin rollen gecreëerd.  

 De groepen zijn in eerste instantie alleen besloten, op termijn worden 

ook open groepen gebruikt.  

 Het lidmaatschap in besloten groepen wordt uitsluitend in ADFS 

beheerd. 

 Bestanden die binnen de context van een groep toegevoegd worden, 

zijn alleen toegankelijk voor gebruikers met een lidmaatschap binnen 

die groep. 

o HTML widget: Een extra blok voor de Homepage of de groepspagina waarin 

html content toegevoegd kan worden. Het kan alleen door groepsadmin, 

webmaster en admin rol aangemaakt worden.  

o Photo widget: Een photo widget is een extra blok met een afbeelding, titel en 

een link die zowel aan de Homeblok als aan de groepspagina toegevoegd kan 

worden. Om photo widgets aan te maken moet de editor een photo widget 

editor rol hebben. 

o Photo widget page: Het is een content type met 2 paragrafen: text en photo 

widget paragraaf. Het content type heeft geen Content tab (introduction en 

content secties). 

o WYSIWYG editor: De WYSIWYG editor maakt gebruik van CKEditor. 

 Mogelijkheid om tekst aan content of bestanden te linken door de node 

of bestanden te kunnen selecteren. 

 Er moet een alternatieve oplossing komen voor de functionaliteit die 

geboden wordt door het toestaan van Javascript in de wysiwyg editor 

 Javascript mag niet meer toegestaan zijn in de wysiwyg editor 

 Het is nu mogelijk in de wysiwyg editor video te embedden. Deze 

mogelijkheid moet uit de editor en verplaatst worden naar een aparte 

paragraaf 

o Paragrafen: Er zijn 5 type paragrafen: 

 Text: een simpele tekst paragraaf. 

 Photo gallery: een galerij met een slider en thumbnail images eronder 

 Infoboxen: gekleurde tekst blokken 

 2 column text alignment: tekst in 2 kolommen 

 2 column photo widget: Deze paragraaf behoort bij het content type 

‘photo widget page’. Deze zorgt dat het mogelijk is om ‘photo widget’ 

blokken in 2 kolommen toe te voegen en een responsive image crop te 

selecteren. 

o In de tabel staat de beschikbaarheid van de paragrafen voor verschillende 

content types. 
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Tabel 2: Indeling paragrafen per content type. 

Content/paragraaf Text Photo 

gallery 

Infoboxen 2 column 

text 

alignment 

2 column 

photo 

widget 

Article X X X X  

 

Blog X X X  

 

 

 

Event X X X X  

 

News X X X X  

 

Photo widget page X X X X X 

 

 

3.8.2 Huidige koppelingen 

De volgende koppelingen zijn nu actief: 

- Voor het importeren van de users is een koppeling actief met AD via LDAP. Users 

worden automatisch lid gemaakt van groepen via deze koppeling. Tevens worden 

rechten toegekend voor groepen, maar de SSO-koppeling (zie volgende bullet) 

overschrijft deze. 

- SSO-koppeling via SAML naar een Trust bij de Universiteit. Deze maakt users aan, 

blokkeert en zorgt dat een user website brede rechten heeft maar ook groep 

specifieke rechten.  

 

3.8.3 Maatwerk 

Het maatwerk is op te delen in 3 categorieën: 

1. Contrib & custom modules 

2. Patches op Drupal core, libraries & contrib modules 

3. Een Maastricht University thema 

 

Voor intranet is de opbouw van het maatwerk van vergelijkbare aard als binnen de corporate 

website. De hoeveelheid maatwerk is beperkter dan binnen de corporate website en 

concentreert zich voornamelijk rondom het gebruik van groepen. 

 

Bijlage 1 Maatwerk bevat een beschrijving van het maatwerk 
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4 Bijlage 1 Maatwerk 

4.1 Corporate website 
 

4.1.1 Custom modules 

 

In onderstaande tabel zijn de diverse custom modules gegroepeerd volgens de doelen die ze 

beogen. Daarnaast is een indicatie van de orde van complexiteit van het maatwerk gegeven.  

 

Legenda van complexiteit 
* Eenvoudig 
** Matig 
*** Ingewikkeld 
 

Tabel : Maatwerk m.b.t. custom modules corporate website 

Doel Beschrijving Complexiteit 

404 afhandeling Admin instellingen voor 404 afhandeling en 

custom templating. 

* 

Admissions en 

tuitition fees 

Admin gedeelte voor het invoeren van globale 

admissions en tuition fee content, permissions, 

velden en thema preprocessing. 

** 

Custom blocks Genereert diverse custom blocks, zoals: 

header, footer, menu, contextueel zoeken, , 

etc. 

** 

Brochures Connector voor de brochure server en faciliteert 

tevens het UI deel voor het aanvragen van een 

brochure. 

** 

Blue Billywig Module voor het embedden van Blue Billywig 

video’s & channels. 

**1 

Cleaning Modules m.b.t. opruimen van aliasen en 

batchopdrachten 

* 

Comments Voor de blog module kan je hier reacties op 

blogartikelen beheren. 

* 

Contact Wordt gebruikt om de contact paragraaf te 

tonen. Zodat er google maps in kan zitten, 

plaatjes en andere relevante informatie. 

* 

Deploy Faciliteert install hooks. * 

Custom display suite Voegt display suite velden en afhandeling toe 

die in alle content types gebruikt worden. 

*** 

Encrypt Uitgebreidere encryption mogelijkheden voor 

wachtwoorden en toegangstokens. 

* 

Events Connector voor de UM API die op cron basis 

events importeerd. 

* 

Facets Diverse uitbreidingen op facetten, zoals collapse 

state, breadcrumbpath aanpassingen, sorteren, 

etc. 

* 

Veldaanpassingen Tweaks voor velden, organogram 

samenstelling, click model (wizard) 

samenstelling. 

** 

Input filters Custom text format filters voor o.a. html 

verwerking. 

* 

Language Custom language switcher. * 

Location Modules m.b.t. tot de UM facilities (o.a. 

gebouwen, ruimtes, openingstijden) 

* 
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memcache Memcache tweaks i.c.m. workbench 

moderation. 

* 

Menu Admin beheer van menu’s, bijv. verbergen van 

menu’s of menu items in bepaalde content 

types. 

* 

Monitoring Monitoring van output voor UM 

loggingsystemen. Bijv. Hoeveelheid content, 

cron jobs, caching state, etc. 

* 

Node usage Extra overzicht in een node waar deze node 

gebruikt (gerefeerd) wordt in andere nodes. 

* 

oEmbed Ondersteuning van oEmbedding van twitter, 

facebook, instagram en google maps. 

* 

Pages Custom pagina’s, zoals feedback form, news 

submit form, opruimen van news submits via 

cron, etc. 

* 

Profiles Tonen en importeren van UM medewerker 

profielen vanuit de PPP API. 

** 

Pure API Integratie met Pure API van Elsevier: o.a. 

ophalen van publicaties. 

**1 

Search Zoekoptimalisaties, waaronder solr query 

alters, boosting, etc. 

** 

Services Kleine verfijningen op data t.b.v. services 

output. 

* 

Single Sign On Integratie met UM Single Sign On (SSO) **1 

Testimonials Overlay presentatie vorm van de testimonials 

paragraaf. 

* 

Tokens Token generatie voor taxonomy terms. * 

Translations Voegt een combinatie van replicate en translate 

toe. 

* 

Tripolis API-integratie module voor de Tripolis dienst 

t.b.v. nieuwsbrieven en xml feeds. 

*** 

Tweaks Verzorgt allerlei verbeteringen aan styling, 

knoppen, links, velden, caching, workbench 

moderation, etc. 

** 

UM-API Modules m.b.t. het integreren met het CIS via 

de UM-API. Hieruit wordt brondata opgehaald, 

zoals evenementen, organisatiestructuur, etc. 

** 

URL alias Verbeterd zoeken in URL alias/redirect 

overzichten. 

* 

Varnish Extra purge button voor nodes en omgaan met 

SSO cookies. 

 

Webforms Uitbreiding van webform functionaliteit voor 

inleveren van webforms en ondersteuning voor 

compliance met AVG. 

** 

Workflow Verbetering aan workbench moderation zoals 

aangepaste werking van edit knoppen en 

geschiedenisweergave. 

** 

https://www.elsevier.com/solutions/pure
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4.2 Intranet 
 

 

4.2.1 Custom modules 

 

In onderstaande tabel zijn de diverse custom modules gegroepeerd volgens de doelen die ze 

beogen. Daarnaast is een indicatie van de orde van complexiteit van het maatwerk gegeven.  

 

Legenda van complexiteit 
* Eenvoudig 
** Matig 
*** Ingewikkeld 

 

Tabel 3: Maatwerk m.b.t. custom modules intranet 

Doel Beschrijving Complexiteit 

AD sync Synchronisatie van Active Directory naar 

Intranet voor useraccount provisioning en 

organic group indeling. 

*** 

Blocks Stelt filter blocks ter beschikking voor het 

gebruik in homebox. 

* 

   

Deploy Faciliteert install hooks. * 

Custom display suite Voegt display suite velden en afhandeling toe 

die in alle content types gebruikt worden. 

Daarnaast wordt functionaliteit voor groepen 

toegevoegd, zoals groepen volgen. 

** 

Encrypt Uitgebreidere encryption mogelijkheden voor 

wachtwoorden en toegangstokens. 

* 

Facets Diverse uitbreidingen op facetten, zoals 

sorteren en resetten van facetten. 

* 

Homebox Custom homebox blocks zoals blog, agenda en 

alert lists die rekening houden met organic 

group membership. 

** 

Hooks Verzameling van hooks die zorgt voor diverse 

verbeteringen aan formulieren, views, search 

api, links, etc. 

* 

HTML widget Zorgt voor een homebox widget waarin HTML 

toegestaan is. 

* 

Input filters Custom filters voor bijv. tabellen, front, 

linebreaks, etc. 

* 

Knowledge items Voegt admin settings voor knowledge base 

items toe. 

* 

Linkit search Extra zoekopties voor de autocomplete van de 

linkit contrib. 

* 

Memcache Memcache tweaks i.c.m. workbench 

moderation. 

* 

Monitoring Monitoring van output voor UM 

loggingsystemen. Bijv. Hoeveelheid content, 

cron jobs, caching state, etc. 

* 

Organic Groups Kern van het intranet. Aanpassingen die zorgen 

voor mail settings, toegangcontrole, group 

membership, etc. 

*** 

Photo widget Photo widget content type dat ook in homebox 

gebruikt kan worden. 

* 

Search Zoekoptimalisaties, waaronder solr query 

alters, boosting, etc. 

* 

Single Sign On Integratie met UM Single Sign On (SSO) **1 
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Top description Verplaatst de beschrijving van een veld van 

onder naar boven het veld 

* 

Versioning Voegt git describe toe aan statusrapport. * 

Workflow Verbetering aan performance, extra knoppen 

voor saven, aanpassingen aan revision 

scheduling, etc. 

* 
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4.3 Personal Profile Pages 
 

4.3.1 Custom modules 

In onderstaande tabel zijn de diverse custom modules gegroepeerd volgens de doelen die ze 

beogen. Daarnaast is een indicatie van de orde van complexiteit van het maatwerk gegeven.  

 

Legenda van complexiteit 
* Eenvoudig 
** Matig 
*** Ingewikkeld 

 

Tabel 6: Maatwerk m.b.t. custom modules PPP 

1UM heeft Drupal 9 ready modules. 

  

Doel Beschrijving Complexiteit 

API Deze module stelt in staat API users en API 

keys aan te maken voor de endpoints van de 

PPP API 

* 

Deploy Faciliteert install hooks. * 

Custom Display Suite Faciliteert velden die in een user worden 

gebruikt en regelt weergave van complexere 

velden 

* 

 

Explanation Maakt het beheer van de explanation pagina 

beschikbaar en zorgt voor de opbouw van de 

pagina. 

* 

Facets Van twee facets kan je aangeven of ze 

uitklapbaar zijn of niet 

* 

 

Organisation units Vanuit de UM API worden de organisation units 

ingeladen en in taxonomy gezet 

** 

Persistent 

dismissable message 

Tekst wat op de startpagina staat welke kan 

worden weggeklikt 

* 

Profile pages Per user is een submenu waar verschillende 

velden door middel van een viewmode wel of 

niet worden getoond 

** 

Read-only fields Beheerders kunnen aangeven welke velden 

read only zijn en welke niet 

* 

Single Sign On Integratie met UM Single Sign On (SSO) **1 

Token Module die een token beschikbaar maakt 

omgebruikt te worden. Token is een user alias  

* 

Translations Custom translations * 

Tweaks Hooks om het user formulier te muteren. 

Aparte validatie en submit handlers. 

** 

UM-API Modules m.b.t. het integreren met het CIS via 

de UM-API. Hieruit wordt brondata opgehaald, 

zoals medewerkers, organisatiestructuur, etc. 

** 

API Profile Filtert de output voor de PPP API op basis van 

de vinkjes die medewerkers kunnen zetten in 

hun profiel. Geeft ook statistieken over hoe de 

profielen zijn ingevuld. Daarnaast kan je een 

Out-of-Service testen ermee. 

** 
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5 Bijlage 2 Omvang in cijfers 

5.1 Corporate website.  
 

De submerken van de UM bestaan uit faculteiten, servicecentra en andere afdelingen. 

Complete lijsten zijn te vinden op: 

 Faculteiten 

 Servicecentra 

 Andere afdelingen 

 

Tabel 4: Aantal gebruikers per rol 

Rol Aantal 

admin 27 

editor 296 

blogger 80 

chief editor 238 

course catalog editor 83 

expert editor 6 

hodex editor 2 

newsletter admin 5 

ssc editor 24 

blogger admin 25 

Institute editor 97 

course description editor 2 

webform admin 62 

node_sync_outbound 3 

webform editor 60 

groupblogger 4 

umagazine-editor 16 

 

Tabel 5: Aantal nodes per content type in corporate website 

Content type Gepubliceerde nodes 

Admission & registration 1 

Blog 1250 

Detail pages 3050 

Employee profile 12000 

Events 8700 

Generic page 50 

Homepage 2 

Institutes 1100 

Landingpages 200 

Location 50 

News 5350 

Organisational Unit 100 

Rankings 300 

Reusable content 500 

Reusable step content 150 

Story 150 

Support 1000 

Testimonial 400 

  

 
 

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/support/communicatiegids/namenlijst/namenlijst-faculteiten
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/support/communicatiegids/namenlijst/namenlijst-servicecentra
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/support/communicatiegids/namenlijst/namenlijst-andere-afdelingen
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Tabel 6: Aantal paragrafen per type in corporate website 

Paragraaf Aantal 

2_column_text_alignment 10433 

2_column_text_media 2688 

3_column_text 416 

admission_registration_steps 1 

agenda 391 

alumni 2 

big_image 527 

blogs 27 

call_to_action 751 

carrousel 368 

clickmodel 26 

contact 497 

contact_form 23 

download 222 

embed 2 

faculty 8 

featured 1608 

featured_image 17 

image 1057 

image_gallery 8 

interactive 321 

news 212 

organisational_chart 1 

profile 467 

publications 132 

quote 258 

ranking 144 

reusable_content 2937 

rss 11 

social_media_feeds 143 

steps 34 

story 3 

study_programmes 2 

talk_to_students 2 

testimonials 125 

text 7795 

text_image 3359 

timeline 27 

video 959 
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5.2 Intranet 
 

Tabel 7: Aantal nodes per content type in intranet 

Content Type Aantal 

article 7812 

news 3419 

agenda 1710 

microblog 1580 

knowledge_item 680 

blog 571 

photo_widget 377 

application 376 

webform 258 

html_widget 213 

group 181 

vacancy 104 

photo_widget_page 59 

poll 58 

landing_page 24 

disclaimer 1 

 

Tabel 8: Aantal paragrafen per type in intranet 

Paragraaf Aantal 

2_column_text_alignment 302 

Infoboxen 431 

photo_gallery 317 

tekst 1052 

5.3 PPP 
 

Tabel 9: Content aantallen in PPP 

Type Aantal 

User 8606 

Page (content type) 4 

 


