
Functioneel Ontwerp Kennisland 
website 2006 Versie 2.0
Versie 2.0 is vervolg op versie 1:

Datum : 1 november  2005
Auteurs   Geert Wissink & Lennard van Otterloo

Versie 2.0 door Hippo [RV]  dd. 12 januari 2006

Websites
www.kennisland.nl 
www.knowledgeland.org  (mirror-site in het Engels)

Weblogs
http://blog.kennisland.nl (en verschillende subweblogs van Kl’ers)

Belangrijkste bijstellingen in deze versie:

– Volledig herziene taxonomie
– bijwerkingen algemene schermindeling
– bijwerkingen pagina types

http://www.kennisland.nl/
http://blog.kennisland.nl/
http://www.knowledgeland.org/


Table of Contents
1.BASIS SCHERMINDELING..................................................................................................................3

INTERFACE.....................................................................................................................................................3
Linkerkolom / Bovenbalk.......................................................................................................................3
Middenkolom.........................................................................................................................................3
Rechterkolom.........................................................................................................................................3

2.WEBSITESTRUCTUUR.........................................................................................................................4

INDELING WEBSITE..........................................................................................................................................4
Tweede en derde  niveau........................................................................................................................4

PAGINASOORTEN.............................................................................................................................................5
Home......................................................................................................................................................5
Agenda...................................................................................................................................................5
Nieuws...................................................................................................................................................5
Publicaties/Boeken................................................................................................................................5
Detailpagina’s........................................................................................................................................5

BLOGOVERZICHT............................................................................................................................................5
Interactieve pagina’s .............................................................................................................................5

3.WEBSITESTRUCTUUR ACHTERKANT............................................................................................6

INDELING WEBSITE IN CONTENT MANAGEMENT SYSTEM.........................................................................................6
Content velden (geert DC's aangeven, mi is onderstaande beetje outdated? [RV] )............................6

TAXONOMIE KENNISLAND WEBSITE................................................................................................7

OVERZICHT BACKEND TYPES:...........................................................................................................................9

1.SCHERMINDELINGEN PER TYPE PAGINA..................................................................................10

00. HOME...................................................................................................................................................11
AGE11: OPSOMMING AGENDA-ITEMS.............................................................................................................12
AGE01. AGENDA-ITEM...............................................................................................................................13
AGE12: OPSOMMING VAN AGENDA-ITEMS UIT HET VERLEDEN...........................................................................14

Maand jaar..........................................................................................................................................14
Maand jaar..........................................................................................................................................14

NIE11: NIEUWS INDEX EN INDEX VOOR ALLE PUBLICATIES (BEHALVE BOEKEN).....................................................15
NIE01: NIEUWS DETAILPAGINA ....................................................................................................................16
PUB01: BOEKEN DETAILPAGINA  VAN KL .....................................................................................................17
[SCORE] BESTAAT UIT 3 ONDERDELEN:.............................................................................................................17
PUB11: OVERZICHTSPAGINA  VAN BOEKEN ....................................................................................................18

DET01: Alle detailpagina’s.................................................................................................................19

                                                                                                                                                                                
FO_def_Kennisland_RV2.sxw Stichting Nederland Kennisland 2



2. Basis schermindeling

Interface

De volgende elementen zijn altijd in beeld

.1 het logo (dat doorklikbaar is naar home)

.2 een knop naar home (in kruimelpad)

.3 de hoofdnavigatie

.4 een foto of beeld

.5 de interactieve elementen (home, print, sitemap, contact, english, bv in 
zelfde stijl als tekst onder logo)

.6 het kruimelpad

.7 de zoekmachine. De zoekmachine is een klein invulscherm met een button 
erachter waarop ‘zoek’ staat. 

.8 Aanmelden nieuwsbrief. Er is altijd een invulscherm voor de nieuwsbrief in 
beeld met daarachter een knop ‘meld aan’ 

Linkerkolom / Bovenbalk
In de linkerkolom staat de hoofdnavigatie. De subnavigatie wordt uitgeklapt op 
het moment dat op een van de hoofdnavigatie-items wordt geklikt. Het is met 
een kleurverschil of andere opmaak duidelijk wel onderdeel is geselecteerd. 

Er is niet gekozen voor een nav bovenin. 
In de pagina uitwerking wordt beschreven in el

Middenkolom
De middenkolom bevat de content, het zoekresultaat of andere content

Rechterkolom
Vaste elementen in de bovenkant van de rechterkolom zijn:
aanmelden nieuwsbrief
zoeken
Nederlands / engels taalwissel
De rechterkolom bevat  hieronder  op de homepage proactieve elementen : 
“Agenda” en “Blogs”. 
Op de agenda schermen alleen “agenda' items.
Voor de overige schermen kan er via het cms zelf iets ingevoerd worden. Als er 
niks is ingevoerd wordt er ook niks getoond.

Onderbalk
De onderbalk bevat links naar het copyright statement, colofon, disclaimer , 
print, sitemap en een icoontje van RSS-feed.
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3. Websitestructuur

Indeling website
De website kent drie niveau’s: 

Eerste niveau
De KL website kent achtt hoofdnavigatie items of folders

.1 Wat doet KL

.2 Projecten

.3 Publicaties

.4 Agenda

.5 Nieuws

.6 Blog

.7 Over KL

.8 Contact 

Alle  folders hebben een eigen detail pagina (“index.html”, type “tekstpagina” (DET01) die vrij is 
in te vullen. Behalve wanneer deze een automatisch gegenereerde overzichtspagina is (zoals 
nieuws, agenda, publicaties etc.)

Tweede en derde  niveau
Op het tweede en - in voorkomende gevallen- derde  niveau vinden we de subnavigatie bij de 
hoofdnavigatie.

Voorbeeld
Wat doet KL

o Missie
o Werkwijze

 Strategie
 Projecten
 Netwerken

Op het tweede niveau is ook een overzichtspagina of index.html te vinden. Daarnaast losse 
pagina’s (type tekstpagina DET01  die verschijnen in de navigatie als derde niveau. 
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[ Logo ] [ Topnavigatie] (eventueel) [ interactie ]
[ zoek ]
[ kruimelpad ]

[ Hoofdnavigatie] 
(eventueel, ander 
subnavigatie)

[ content ] [ pro-actieve content] 
of 
[zelf in te vullen 
content]

copyright | colofon | disclaimer | print  | sitemap | RSS



Paginasoorten

Hieronder staan alle verschillende pagina’s van www.kennisland.nl. De code’s worden 
ook gebruikt in de taxonomie. 

Home
HOME.  De homepagina van de website wordt aangegeven met 00. 

Agenda
AGE01. Agenda item detailpagina
AGE11. Overzichtspagina van agenda items (per jaar voor archief)

Nieuws
NIE01. Nieuwsitem detailpagina 
NIE11. Overzichtspagina nieuwsitems (ingedeeld per jaar bij archief)

Publicaties/Boeken
PUB01. Boeken detailpagina 
PUB10. Overzichtspagina van boeken

Voor alle overige publicaties wordt het nieuwstype gebruikt. De overzichtspagina's worden dan 
ook volgens NIE11 gegenereerd.

Detailpagina’s
DET01 Een detailpagina 

(vrije tekstpagina's bv projectbeschrijving, medewerker of adres e.d.)

Blogoverzicht
BLO01 Een overzichtpagina met de verschillende KL-blogs 

en de  laatste feeds.

Interactieve pagina’s 
INT-04. Sitemap. Een automatisch gegenereerde pagina met links
INT-05. Rss-feeds. Een xml-pagina met rss feeds.

Feed bevat Nieuws items
INT-11. De zoekresultatenpagina
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4. Websitestructuur achterkant

Indeling website in content management system
Nieuwe items moeten snel aan het cms kunnen worden toevoegd. Om dit te 
bewerkstellingen moeten de items in het cms niet te diep zijn weggestopt, dit betekent 
namelijk een hoop folders openen waar op gewacht moet worden. De templates zoals 
genoemd bij paginasoorten moeten overal aangemaakt kunnen worden (behalve de 
automatisch gegeneerde pagina’s).

Voor Kennisland werken we zoveel mogelijk met DCMES, om uitwisseling met andere 
databases te vereenvoudigen (zie bijlage). De onderstaande metadata staan hieronder 
vermeld tussen de contentvelden. Afhankelijk van de gekozen templates zijn de 
contentvelden actief of niet. 

Overzicht backend types:
DET01 -> type tekstpagina > 
door een tektsbestand de bestandsnaam “index” te geven wordt deze geinterpretteerd als 
hoofdpagina.
HOME -> type homepage
AGE01 -> type agendagpagina
NIE01 -> type nieuwspagina (wordt ook gebruikt voor alle publicaties behalve Boeken
PUB01-> type boekenpagina
BLO01 – type blogpagina

AGE11; AGE12; NIE11 en PUB11; INT04; INT05 en INT11 zijn overzichtspagina's die 
automatisch gegenereerd worde, komen dus niet als type in backend voor.

Content velden
De backend templates kennen de volgende velden

HOME
• vrij tekst veld

Detailpagina
• titel
• vrij tekst veld
• recherkant vrij tekst veld

Agenda template
• titel
• begindatum
• einddatum
• locatie
• kosten
• organisatie
• vrij tekst veld

Nieuws template
• titel
• datum
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• vrij tekst veld
• rechterkant vrij tekst veld

Publicatie
• titel
• jaar
• auteur
• uitgever
• plaats
• onderwerp
• score leesbaarheid
• score praktische bruikbaarheid
• score theoretisch belang
• vrij tekst veld
• rechterkant vrij tekst veld

Blogpagina
• titel
• vrij tekst veld
• rechterkant vrij tekst veld

Engelstalig
De website wordt 2 talig uitgevoerd. De engelstalige site wordt leeg opgeleverd.
KL vertaalt alle taalgevoelige teksten/tussenkopjes, meldingen etc.

Omzetten content
de nl content wordt overgezet maar zal door KL aangevuld cq bewerkt moeten worden om alle velden op juiste 
manier te vullen 
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Taxonomie Kennisland website
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TAXONOMIE WWW.KENNISLAND.NL Jan-06
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3. Detailpagina's Type

Home HOME

Wat doet KL DET01
Missie DET01
Werkwijze DET01

Strategie DET01
Projecten DET01
Netwerken DET01

Thema's DET01
Slimme overheid DET01
Open cultuur DET01
Creatieve regio DET01
Talent DET01

Methodes DET01
Advies DET01
Onderzoek DET01
Uitvoering DET01
Redactie DET01

Projecten DET01
Slimme overheid DET01

Kafkabrigade DET01
Pilot Jeugdzorg Alphen DET01
GOV-Brigade Den Haag DET01
Functioneringsgesprekken DET01

Open cultuur DET01
Creative Commons DET01
Digitale Pioniers DET01

DET01
Creatieve regio DET01

Stedenlink DET01
Breedbandstad DET01
InnovatieSalon ITC & Creatieve Industrie DET01
Amsterdamse Innovatie Motor DET01
Denktank Zuid-Holland DET01

DET01
Talent DET01

Virtuele Gouden Eeuw DET01
Kennis als water DET01
Leven lang leren portal DET01

DET01
Kenniseconomie monitor DET01

Kenniseconomie Monitor 2006 DET01
Kenniseconomie Monitor 2003 DET01
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Publicaties DET01
Rapporten NIE11

2006 NIE11
rapport1 NIE01 niet zichtbaar in linkernavigatie
rapport1 NIE01 niet zichtbaar in linkernavigatie

2005 NIE11
rapport 3 NIE01 niet zichtbaar in linkernavigatie
rapport 4 NIE01 niet zichtbaar in linkernavigatie

2004 NIE11
Artikelen NIE11

2006 NIE11
rapport1 NIE01 niet zichtbaar in linkernavigatie
rapport1 NIE01 niet zichtbaar in linkernavigatie

2005 NIE11
rapport 3 NIE01 niet zichtbaar in linkernavigatie

Nieuwsbrief NIE11
2006 NIE11

rapport1 NIE01 niet zichtbaar in linkernavigatie
rapport1 NIE01 niet zichtbaar in linkernavigatie

2005 NIE11
rapport 3 NIE01 niet zichtbaar in linkernavigatie

Reisverslagen NIE11
2006 NIE11

rapport1 NIE01 niet zichtbaar in linkernavigatie
rapport1 NIE01 niet zichtbaar in linkernavigatie

2005 NIE11
Boeken rapport 3 NIE01

A-E PUB11
boek 1 PUB01 niet zichtbaar in linkernavigatie
boek 2 PUB01 niet zichtbaar in linkernavigatie

F-H PUB11
I-M PUB11
N-S PUB11
T-Z PUB11

Agenda AGE11
2006 AGE11

agendaitem 1 AGE01 niet zichtbaar in linkernavigatie
2005 AGE11

agendaitem 1 AGE01 niet zichtbaar in linkernavigatie
agendaitem 2 AGE01 niet zichtbaar in linkernavigatie
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Nieuws NIE10
2006 NIE10

nieuwsitem 1 NIE01 niet zichtbaar in linkernavigatie
nieuwsitem 2 NIE01 niet zichtbaar in linkernavigatie

2005 NIE10
nieuwsitem 1 NIE01 niet zichtbaar in linkernavigatie
nieuwsitem 2 NIE01 niet zichtbaar in linkernavigatie

2004 NIE10

Blog BLO01

Over KL DET01
Stichting DET01

Bestuur DET01
R van Toezicht DET01
R van Advies DET01
Jaarverslagen DET01
Statuten DET01
Logo's & foto's DET01

Medewerkers DET01
Geert DET01
Bas DET01
etc. DET01

Geschiedenis DET01
oprichting DET01

KL in de media DET01
2006 DET01
2005 DET01
2004 DET01
2003 DET01

Contact DET01
Adres & route DET01
Over deze website DET01
Vacatures DET01

office manager DET01
projectmedewerker DET01

Stages DET01
webredactie DET01
kenniseconomie monitor DET01

Pers DET01



1. Schermindelingen per type pagina
Basis schermindeling:

NOTE:
copyright; colofon en disclaimer worden links naar tekstpagina's (type DET01) en zijn via het cms 
inhoudelijk te wijzigen.

Standaard beeld rechtsboven en onder
per detailpagina kan verschillen, indien ingevoerd dan standaard beeld tonen.
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[ Logo KL ] = hyperlink 
n aar homepage

[Variabel bovenbeeld]

[ Hoofdnavigatie menu]
(level 1, 2 en 3)

automatisch 
gegenereerd op basis 
van folderstructuur in 
cms

[kruimelpad]

[ content ] 

Nieuwsbrief:
[invoerveld]
Zoeken:
[invoerveld]

Nederlands / Engels
[ pro-actieve content] 
(alleen op homepage)

 of 
[zelf in te vullen 
content]: 

kopje
teksteregel

kopje
tekstregel

etc
max 3 kopjes.

[Variabel onderbeeld]

Vaste footer: copyright | colofon | disclaimer | Print | sitemap | RSS

Print content actieve 
contentpagina

+ Creative comments 
icon

RSS icon

 Vast panel in hele 
website



00. Home

[Logo]
[bovenbeeld homepage]

[Hoofdnavigatie 
ingeklapt]

Wat doet KL
Projecten
Publicaties
Agenda
Nieuws
Blog
Over KL
Contact 

Vrije tekst type HOME
[Vast panel]

zie basisbeschrijving

Agenda
[Datum] [Titel]
[Datum] [Titel]
[Datum] [Titel]

(3 eerstvolgde 
agendaitems in de 
toekomst)

Blog
[Naam weblog]

[titel feed 1]
[titel feed 2]
[titel feed 3]

[Naam weblog]
[titel feed 1]
[titel feed 2]
[titel feed 3]

[Footer]

In oude KL site worden ook nieuwsberichten en publicaties getoond in rechterkolom, die komen 
in nieuwe versie te vervallen
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Geen beeld 
linksonder
wit plaatje

[titel feed x is directe link naar 
betreffende item in betreffende 

weblog. Opent altijd in een nieuw 
browservenster.

Links worden handmatig via het 
cms ingevoerd. 

Kopje “Blog” is vast

3 agendalinks worden automatisch gegeneerd 
op basis van [begindatum] van het item als 

ingevoerd in het  cms 

[Titel] is link naar betreffende detailpagina 
en opent altijd in hetzelfde  browservenster.

 Kopje “Agenda” is vast



AGE11: Opsomming agenda-items

[Logo]

Kruimelpad:
Home  / Agenda

[Hoofdnavigatie]

Wat doet KL
Projecten
Publicaties
Agenda
  2006
  2005
Nieuws
Blog
Over KL
Contact 

Titel, datum (// van/tot)
[Locatie]
[Omschrijving]

Titel, datum (// van/tot)
[[Locatie]
[Omschrijving]

Titel, datum (// van/tot)
[Locatie]
[Omschrijving]

Titel, datum (// van/tot)
[Locatie]
[Omschrijving]

[Vast panel]
zie 

basisbeschrijving

Agenda
[Datum] [Titel]
[Datum] [Titel]
[Datum] [Titel]

(3 eerstvolgde 
agendaitems in de 
toekomst)

colofon | disclaimer | FAQ’s | naar boven | RSS

Index en archief pagina's agenda:

alle agendaitems worden in jaarfolder geplaatst en daarin is dus altijd compleet overzicht 
te vinden (ook van nog komende evenementen)
indexpagina “agenda” toont alleen evenementen gelegen in de toekomst, mits ook 
einddatum verstreken is!

• Eerste index bij klik op hoofdbutton “agenda” is een overzicht van agenda items in de 
toekomst.

• Sortering van index op [begindatum] !
• Een item verdwijnt uit de index  wanneer [einddatum] verstreken is
• einddatum moet daarom altijd ingevuld worden in het back-end!
• Als begin en einddatum gelijk zijn mag alleen begindatum getoond worden

In de index worden altijd de volgende velden weergegeven:
• [titel] naam van het evenement
• [begindatum] tot [einddatum]
• [locatie]
• [Omschrijving] korte omschrijving= eerste 150 karakters van vrije tekst eindigend met ... 

indien tekst langer is
• [lees verder>] button

voor de onderstaande velden wordt gewerkt met vaste kopjes:
• Locatie
• Omschrijving (korte omschrijving)

Wanneer een veld niet ingevoerd is mag het kopje niet getoond worden
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AGE01. Agenda-item

[Logo]

Kruimelpad
Home  / Agenda / naam van de activiteit [titel]

[Hoofdnavigatie]

Wat doet KL
Projecten
Publicaties
Agenda
  2006
  2005
Nieuws
Blog
Over KL
Contact 

[Titel], [begindatum] [einddatum]
[Locatie]
[Kosten]
[organisatie]

[volledigemomschrijving]

[Vast panel]
zie 

basisbeschrijving

Agenda
[Datum] [Titel]
[Datum] [Titel]
[Datum] [Titel]

(3 eerstvolgde 
agendaitems in de 
toekomst)

footer

[volledige omschrijving] is alle alineatekst, kan dus uit meerdere alinea's bestaan.
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Foto’s

Vast formaat
breedte 160 pixels 
hoogte uitkomend

geen automatische 
controle op maat in 
cms



AGE12: Opsomming van agenda-items uit het verleden

[Logo]

Kruimelpad

[Hoofdnavigatie]

Wat doet KL
Projecten
Publicaties
Agenda
  2006
  2005
Nieuws
Blog
Over KL
Contact 

Maand jaar

Titel, datum (// van/tot)
[Locatie]
[Omschrijving]

Titel, datum (// van/tot)
[Locatie]
[Omschrijving]

Titel, datum (// van/tot)
[Locatie]
[Omschrijving]

Maand jaar

Titel, datum (// van/tot)
[Locatie]
[Omschrijving]

Titel, datum (// van/tot)
[Locatie]
[Omschrijving]

Titel, datum (// van/tot)
[Locatie]
[Omschrijving] 

Rechterkolom als 
AGE01

footer

In de index wordt opgebouwd uit dezelfde velden als AGE11

• 2006 is 2e niveau en geeft alle  activiteiten weer uit 2006
sortering = op begindatum

• 2005 is ook  2e niveau en geeft alle activiteiten uit het jaar 2005 weer.
sortering = op begindatum
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NIE11: Nieuws index en index voor alle publicaties (behalve boeken)

[Logo]

Kruimelpad

[Hoofdnavigatie]

Wat doet KL
Projecten
Publicaties
Agenda
Nieuws
  2006
  2005
Blog
Over KL
Contact 

[titel] | [datum]
[eerste 150 karakters leestekst
lees verder >

[titel] | [datum]
[eerste 150 karakters leestekst
lees verder >

[titel] | [datum]
[eerste 150 karakters leestekst
lees verder >

[Vast panel]
zie 

basisbeschrijving

(zelf in te vullen, 
minimaal vijf 
opties)

Titel
Tekst

 

footer

Nieuwsindex:
• laatste 10 nieuwsberichten

• [titel] | [datum]
• [eerste 150 karakters leestekst
• lees verder

• meest recente bericht boven aan 
• geen paginering

Nieuwsarchief als index:
• alle nieuws nieuwsberichten uit betreffende jaar

geordend op datum met meest recente bericht bovenaan
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NIE01: Nieuws detailpagina 

[Logo]

Kruimelpad

[Hoofdnavigatie]

Wat doet KL
Projecten
Publicaties
Agenda
Nieuws
  2006
  2005
Blog
Over KL
Contact 

[titel] | [datum]
[volledige tekst]

[beeld]

[Vast panel]
zie 

basisbeschrijving

(zelf in te vullen, 
minimaal vijf 
opties)

Titel
Tekst 

footer

[volledige tekst] kan uit meerdere alinea's bestaan

Dit type detailpagina wordt ook voor alle publlicaties gebruikt met uitzondering van 'boeken', zie 
volgende pagina.
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PUB01: Boeken detailpagina  van KL 

alle velden gelijkaan huidige

[Logo]

Kruimelpad

[Hoofdnavigatie]

Wat doet KL
Projecten
Publicaties
  sub1
  sub 2
  etc.
  boeken
Agenda
Nieuws
Blog
Over KL
Contact 

[Titel]
[jaar]
[Auteur]
[Uitgever]
[Plaats]
[Onderwerp]
[score]

[omschrijving]

[Vast panel]
zie 

basisbeschrijving

(zelf in te vullen, 
minimaal vijf 
opties)

Titel
Tekst 

Footer

[score] bestaat uit 3 onderdelen:
– leesbaarheid
– theoretisch belang
– praktische bruikbaarheid

[omschrijving] kan uit meerdere  alinea's bestaan
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Foto 
Omslag 
publicatie/ 
boek



PUB11: Overzichtspagina  van boeken 

[Logo]

Home > publicaties > boeken > a-e

[Hoofdnavigatie]

Wat doet KL
Projecten
Publicaties
  / sub1
  / sub  2
  / etc.
  - boeken
    - a-e
     / f-h
     / i-m
     / n-s
     / t-z
Agenda
Nieuws
Blog
Over KL
Contact 

[Titel]
[Auteur]
[onderwerp]
[score]
[lees meer]

Titel]
[Auteur]
[onderwerp]
[score]
[lees meer]

Titel]
[Auteur]
[onderwerp]
[score]
[lees meer]
 

[Vast panel]
zie 

basisbeschrijving

                         footer
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Foto 
Omslag 
publicatie/ 
boek

Foto 
Omslag 
publicatie/ 
boek

Foto 
Omslag 
publicatie/ 
boek



DET01: Alle detailpagina’s

[Logo]

Kruimelpad

[Hoofdnavigatie]

Wat doet KL
Projecten
Publicaties
Agenda
Nieuws
Blog
Over KL
Contact 

[Titel]

[tekst]

 

[Vast panel]
zie 

basisbeschrijving

(zelf in te vullen, 
minimaal vijf 
opties)

Titel
Tekst 

footer

[tekst] kan uit meerdere alinea's bestaan
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BLO01: overzicht van alle KL-blogs en de laatste feeds

[Logo]

Kruimelpad

[Hoofdnavigatie]

Wat doet KL
Projecten
Publicaties
Agenda
Nieuws
Blog
Over KL
Contact 

[titel pagina]

[vrij tekstveld]

UIT RSS FEEDS BLOGS
[Kennisland weblog (titel weblog)
[Titel laatste item]
[Auteur]
[eerste 150 karakters]
[Lees verder ](link naar item externe site)

[Titel enerlaatste item]
[Auteur]
[eerste 150 karakters]
[Lees verder ](link naar item externe site)

<Knowledgeland weblog (titel weblog)
<Titel laatste item>
<Auteur>
<eerste 162 karakters>
Lees verder (link naar item)

<Titel enerlaatste item>
<Auteur>
<eerste 162 karakters>
Lees verder (link naar item)

[Vast panel]
zie 

basisbeschrijving

(zelf in te vullen)

Blog 1
Blog 2
Blog 3

footer

Links naar weblogs worden vooraf gedefinieerd, hard gecodeerd en niet via cms 
instelbaar
titels laatste items worden automatisch opgehaald

De weblogs bevinden zich op een webserver van derden. Mocht deze uitvallen zal dit 
door Hippo afgevangen worden. In dat geval zal op de homepage en deze webpagina het 
laatst beschikbare artikel getoond worden met dien verstande dat ze niet meer kunnen 
doorlinken. 
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