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1. Het belang van Fingerprints & Keywords
Fingerprints & keywords zorgen ervoor dat je persoonlijke profielpagina/ je onderzoek
beter vindbaar is via:
- internetzoekmachines zoals Google;
- de zoekmachine van de VU research portal.
Fingerprints maken ook inzichtelijk welke andere onderzoekers binnen de VU werken aan
het betreffende onderwerp. Bij klikken op de Fingerprint verschijnt een overzicht van VUonderzoekers en onderzoeksafdelingen die zich ook met het onderwerp bezighouden
(vergelijkbare profielen) en van de research output.
2. Hoe komen Fingerprints tot stand?
Fingerprints is een automatisch proces dat onderzoekstermen uit verschillende
wetenschappelijke synoniemenlijsten koppelt aan personen in Pure. Pure zoekt in
abstracts van publicaties, profielteksten en andere data (zoals ontvangen prijzen) naar
gerelateerde Engelse wetenschappelijke termen. Per term wordt een weging gemaakt
hoe relevant deze term is in de context van de geregistreerde informatie over de
onderzoeker. Als de weging van een Fingerprint boven een vastgestelde grens komt, dan
komt deze beschikbaar voor jouw profielpagina.
Er is een maximum aantal Fingerprints dat op je profielpagina getoond wordt. Als je een
Fingerprint verwijdert, kan er een andere hiervoor in de plaats komen als deze boven de
vastgestelde grens uitkomt.
Als de Fingerprints niet (voldoende) aansluiten bij hoe je je wilt profileren, kun je deze
verwijderen. Je kunt als alternatief Engelse en/of Nederlandse keywords toevoegen.
3. Waarom Nederlandse en/of Engelse Keywords toevoegen?
De Fingerprints-engine doorzoekt alleen Engelse teksten! Als je (vooral) in het
Nederlands publiceert, dan geven de Fingerprints waarschijnlijk geen goed beeld van je
onderzoek. Je kunt dit oplossen door de Fingerprints te verwijderen en Nederlandse
keywords toe te voegen.

Wil je dat je persoonlijke profielpagina en onderzoek ook gevonden worden wanneer
mensen op internet zoeken met Nederlandse zoektermen? Voeg dan Nederlandse
keywords toe. Nederlandse journalisten zoeken vaak met Nederlandse zoektermen.
Je kunt ook Engelse en/of Nederlandse keywords toevoegen als de Fingerprints niet
(voldoende) aansluiten bij hoe je je wilt profileren.
4.a. Fingerprint Verwijderen
1. Log in op Pure.
2. Klik op ‘Edit profile’.
3. Klik op tab ‘Fingerprints’ (zie afbeelding).

4. Plaats je muis op de Fingerprint die je wilt verwijderen en klik op de rode cirkel
(zie afbeelding).

5. Herhaal stap 4 totdat alle ongewenste Fingerprints zijn verwijderd.
6. Klik op ‘Save’ om jouw selectie op te slaan.
4.b. Fingerprint verwijderen ongedaan maken
1. Log in op Pure.
2. Klik op ‘Edit profile’.
3. Klik op tab ‘Fingerprints’ (zie afbeelding).

Comment [MJd1]: Ik zie geen rode
cirkel…wel rood bolletje met kruisje

4. Plaats je muis op de Fingerprint die je weer wilt toevoegen en klik op het groene
bolletje met plusje erin (zie afbeelding).

5. Herhaal stap 4 totdat alle gewenste Fingerprints zijn toegevoegd.
6. Klik op ‘Save’ om jouw selectie op te slaan.
4.c. Fingerprint Thesaurus verwijderen
Vind je dat een thesaurus en de daaraan gerelateerde Fingerprints geen goede weergave
geven van jouw onderzoeksactiviteiten? Dan kun je ook deze thesaurus van jouw
profielpagina verwijderen. Dit kan op de volgende wijze:
1. Log in op Pure.
2. Klik op ‘Edit profile’.
3. Klik op tab ‘Fingerprints’ (zie afbeelding).

4. Klik op de blauwe schuif om de thesauri en alle gerelateerde Fingerprints van jouw
profielpagina te verwijderen.

5. Herhaal stap 4 totdat alle ongewenste thesauri zijn verwijderd.
6. Klik op ‘Save’ om de wijziging op te slaan.
5.a. Keyword(s) Toevoegen
1. Log in op Pure.
2. Klik op ‘Edit profile’.
3. Klik op tab ‘Metadata’ (zie afbeelding).

4. Scroll naar ‘Keywords’ > ‘USER CREATED KEYWORDS’ en voer een term in die je
op jouw profielpagina wilt tonen (zie afbeelding).

5. Om meer keywords toe te voegen gebruik het nieuwe veld dat ontstaat als je
keyword hebt ingevoerd (zie rode balk in afbeelding hierboven).
6. Klik op ‘Save’ om de keywords op te slaan.

5.b. Keyword(s) Verwijderen
1. Log in op Pure.
2. Klik op ‘Edit profile’.
3. Klik op tab ‘Metadata’ (zie afbeelding).

4. Scroll naar ‘Keywords’ > ‘USER CREATED KEYWORDS’ en klik op het keyword dat
je wilt verwijderen (zie afbeelding).

5. Selecteer het gehele woord en klik op de ‘Delete’ of ‘Backspace’ knop op je
toetsenbord om het te verwijderen.
6. Herhaal stap 4-5 tot alle ongewenste keywords zijn verwijderd.
7. Klik op ‘Save’ om de wijzigingen op te slaan.

