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DE ‘WARMING UP’ 

INTRODUCTIE 

De websites versie 31 zijn gebaseerd op Drupal 9 (D9) met de Drupal standaard eCommerce module (D9eC). Deze keuze 
introduceert een belangrijke wijziging ten opzichte van de vorige generatie websites. Daarnaast zijn een groot aantal 
configuratie opties toegevoegd en makkelijker gemaakt om te gebruiken. Makkelijk blijft overigens relatief, kennis van 
websites en hoe ze werken blijft wel een pré om de juiste keuzes te maken.  

De D9eC module werkt zoals iedereen een webshop gewend is. Dat was dus ook de voornaamste reden om D9eC te gaan 
gebruiken. Als een cursist een broek kan vinden en bestellen bij Wehkamp.nl, dan is het inschrijvingen op een activiteit ook 
gesneden koek. Want, in D9eC zoekt de bezoeker eerst het ‘product’ (de cursus ‘Engels voor beginners’) en zodra deze is 
gevonden wordt bij de inschrijving de juiste activiteit gekozen door uit de startdatum en de lesvorm (online of klassikaal) te 
kiezen. 

Een groot voordeel is dat de producten daardoor op de site zouden kunnen blijven (altijd) waardoor ze beter worden 
geïndexeerd bij Google, maar dat ze soms (net als de broek) in de gewenste maat (lees startdatum) niet beschikbaar zijn 
('uitverkocht'). Alleen als het product nooit meer in het aanbod komt gaat hij van de site af want zodat Google de activiteit 
niet meer kan indexeren. 

DE KEUZE VOOR DRUPAL 

Onze keuze voor het Drupal CMS  is niet relevant voor het werken met de websites. Maar voor het geval er toch 
belangstelling is voor de achterliggende reden om voor dit CMS te kiezen, zetten we dit graag nog even op een rij. 

Drupal is niet het CMS met de meest geïmplementeerde websites, maar wel het systeem met de meeste websites 
geïmplementeerd per CMS installatie. Deze keuze is voor klanten van MijnVolksuniversiteit van belang omdat alle sites op 
één Drupal systeem werken waardoor het onderhoud van de websites tegen zo laag mogelijke kosten kan worden 
uitgevoerd. Het onderhoud gaat normaalgesproken over het up-to-date houden van de software zodat hackers geen kans 
krijgen om bij de (persoons)gegevens te komen. Verder heeft Drupal een aantal voordelen zoals: 

• Alle modules (contributions genoemd) zijn altijd kosteloos te gebruiken (in tegenstelling tot veel modules van 
bijvoorbeeld WordPress waar de echte functionaliteit betaald moet worden) 

• Alle contributions worden door een gespecialiseerd veiligheidsteam gecontroleerd voordat ze worden vrijgegeven. 
Ook dit is niet vanzelfsprekend bij andere CMS systemen. 

• Vanaf Drupal 8 is de overgang naar volgende versies iets wat ongemerkt kan verlopen. Wij zijn begonnen op Drupal 
8 en zitten inmiddels op 9 zonder dat dit merkbaar was. Ook de overstap in de toepkomst naar versie 10 zal zonder 
impact uitgevoerd gaan worden. 

• Drupal is méér dan een CMS, het is een ontwikkelplatform waardoor specifieke functionaliteit eenvoudig 
toegevoegd kan worden indien gewenst. 

Helaas komen voordelen ook met nadelen. Het belangrijkste nadeel is dat het werken met het CMS voor veel mensen (zeker 
als WordPress het referentiekader is), lastiger is. Dit hebben wij ondervangen met de introductie van het ‘Dashboard’ in het 
CMS waarop alle functies die voor het werken met het CMS zijn samengebracht.  

• Tenslotte, om aan te geven hoe krachtig, veilig en flexibel Drupal is: het Maastricht UMC+ werkt met dezelfde Drupal 9 
versie. Op deze ene installatie zijn méér dan 80 verschillende afdelingswebsites geïmplementeerd waarbij veel 
afdelingen verschillende functionaliteit gebruiken. Maximale functionaliteit, maximale veiligheid, minimale 
onderhoudskosten.  

 

1 Versie 1 zijn de websites die zijn gebruikt vanaf 2012 tot 2017, versie 2 was in gebruik van 2017 tot 2022 en versie 3 vanaf 2022. 
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DEFINITIES 

Om het referentiekader af te stemmen nog enkele definities vooraf: 

Design: een design is het geheel van een bepaalde schermindeling (layout) en het gebruik van lettertypen, kleur, ronde of 
rechte plaatjes en knoppen e.d. (stijl). Als een 'designer' in de arm wordt genomen, dan zal deze een ontwerp willen maken 
voor beide aspecten: layout en stijl. 

Layout: voor het bepalen van de layout hebben we een universeel systeem gemaakt waarin vlakverdeling en inrichting van 
het vlak binnen een hoge mate van vrijheid gekozen kan worden. Alle voorbeelden die we tot nu toe aangereikt hebben 
gekregen zijn met de layout configuratie te doen. Ons nadrukkelijk advies is dan ook qua layout: laat de ontwerper aan de 
hand van deze handleiding zich bekend maken met de mogelijkheden en de layout zo te bepalen dat het uitvoerbaar is 
binnen de beschikbare opties. Op deze manier kan een ‘maatwerk’ site geconfigureerd worden zonder dat ook echt 
maatwerk uitgevoerd moet worden. Het verschil tussen configureren en maatwerk bouwen laat zich makkelijk vertalen naar 
tijd en dus kosten! Mocht de ontwerper willen weten waar de grenzen liggen bij het configureren van de layout, laat ze dan 
contact met ons opnemen!  

Een voorbeeld van layout mogelijkheden die we standaard bieden zijn de indeling van 'blokken' op een pagina in meerdere 
verschillende kolommen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld op de homepage het gebied waar de header slider draait 
eenvoudig in bijvoorbeeld twee kolommen splitsen waarbij de slider in het ene venster draait en een tekst blok in het andere 
zichtbaar is. Zie bijvoorbeeld de site van SKVR waar in het header gebied de slider rechts staat en een zoekblok links daarvan.  

 

Dit soort indelingen is in de nieuwe sites met een eenvoudige configuratie in te stellen. Een ander voorbeeld is de wijze 
waarop een categorie-landingspagina wordt weergeven. In de versie 2 sites was de keuze beperkt tot een lijst- of een 
tabelweergave. Daar is nu een 'tegeltjesweergave' bijgekomen. Met deze weergave wordt de inhoud van de pagina in een 
raster van plaatjes weergegeven zoals bijvoorbeeld de categorieverwijzingen op de homepage er al uit zien. 

Stijl: in hetzelfde voorbeeld van de SKVR is ook het gebruik van geel als hoofdkleur of een bijzonder lettertype duidelijk 
zichtbaar. Dit noemen wij de stijl van de site.  

 

Op de nieuwe site is dit soort dingen makkelijker zelf in te stellen. Het kon op de vorige sites ook al, maar dan alleen door CSS 
kennis te hebben. In de nieuwe sites kan al veel ingesteld worden via het 'dashboard', eventueel aangevuld met een stukje 
CSS specifiek voor dat onderdeel. De wijze waarop de tekstvlakken en de plaatjes worden getoond is instelbaar gemaakt in 
een combinatie van layout en stijl aanpassingen. Om het hier getoonde voorbeeld na te bootsen moet de weergave op de 
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categorie-pagina's op 'tegeltjes' gezet worden (hoofdstuk 1), moet de kleurenpallet aangepast worden naar de gewenste 
kleuren (hoofdstuk 3) én ook nog wat specifieke CSS toegevoegd worden (hoofdstuk 4). Het is wel handig om kennis te 
hebben van het werken met een CMS, het is geen ‘Word voor beginners’.  

WCAG 

Wij hebben de websites die gebaseerd zijn op Drupal 9 maximaal ingesteld conform de WCAG richtlijnen (Web Content 
Accessibility Guidelines). Deze richtlijnen zijn sowieso verplicht voor (semi)overheidssites en zijn bedoeld om mensen met 
een visuele beperking hun weg op de sites te laten vinden. Lees hierover meer in dit artikel. En er is nog veel meer informatie 
over te vinden op het Internet. Deze keuze heeft enkele consequenties zoals bijvoorbeeld het moeten klikken/aanraken van 
een menuoptie voordat die het doet (geen 'hover' meer), menu's die niet dieper gaan dan 1 niveau enz. Mochten er nog 
vragen zijn over een verschil in werking tussen de eerdere sites en de Drupal 9 sites, kijk dan ook even of dat wellicht te 
maken heeft met de WCAG.  

Wij kunnen de WCAG werking uitzetten indien gewenst. Hiermee kies je ervoor om mensen met een visuele beperking een 
minder goede gebruikerservaring te bieden. 
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RESPONSIVE GEDRAG VAN DE SITE 

Bij de opzet van versie 3 van de sites hebben we een aantal keuzes gemaakt die moeten voorkomen dat per ongeluk een 
instelling kan worden gemaakt die het tonen van de site op een mobiel verslechterd of soms zelfs onmogelijk maakt. Niet 
iedereen die content op een website plaatst is zich er altijd van bewust dat die content ook correct op een mobiel getoond 
moet worden om tot een inschrijving te komen. Het is in het verleden voorgekomen dat bij het gebruik van een verkeerde 
afmeting van een plaatje op de mobiel de toegang tot de winkelmand werd geblokkeerd door dat plaatje. En aangezien 
tegenwoordig een substantieel deel van de inschrijvingen via de mobiel wordt gedaan, is het van belang hier altijd rekening 
mee te houden.  

De belangrijkste verandering is dat het niet meer mogelijk is om plaatjes in een tekst op te nemen. Dit geldt voor zowel de 
teksten van categorieën en producten, maar ook de statische pagina’s in de site. Om te weten hoe er toch gewerkt kan 
worden met plaatjes is het van belang om te weten hoe het standaard ontwerp van de websites omgaan met de 
verschillende apparaten.  

HOMEPAGE 

In het onderstaande schema staat als 
voorbeeld de standaard homepage 
indeling weergegeven. Dit is de weergave 
zoals die op de computer te zien zal zijn. 
Zodra de homepage wordt geopend op 
een mobiel dan wordt van boven naar 
beneden per strook gekeken hoe deze 
geplaatst moet worden.  

In dit voorbeeld worden de bovenste twee 
stroken als eerste getoond op de mobiel. 
En van de derde strook komt eerst de 
Welkom tekst en daaronder komt 
Uitgelicht.  

Daarna volgen de info tiles en vervolgens 
de agenda en daaronder de favorieten. De 
footer is in 3 gebieden ingedeeld en op een 
mobiel worden die dus In de volgorde van 
Contactgegevens , MailChimp en Social 
Icons weergegeven. 
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DE ‘ADVANGED PAGE’ 

Stel dat het nodig is om een pagina op te bouwen waarop meerdere plaatjes worden getoond en begeleidende teksten staan 
dan zou zo'n pagina eruit kunnen zien zoals 
In het onderstaande voorbeeld. Bij het 
maken van zo’n pagina In het CMS wordt 
vooraf bedacht hoe de opbouw van de 
pagina eruit moet zien met de weergave op 
zowel een computer als op een mobiel In 
het achterhoofd. Zodra een pagina is 
opgebouwd zoals weergegeven In het 
schema en wordt getoond op een mobiel 
dan komt de bovenste tekst als eerste, dan 
het fotootje, dan eronder de tekst die er op 
een normale PC rechts naast zou staan, dan 
komen er weer twee tekstblokken, dan de 
groepsfoto, dan weer een stukje tekst, dan 
de foto van het gebouw, weer een stukje 
tekst, de foto van de klas ruimte en dan 
weer de resterende tekst. 

 

 

Het CMS houdt bij de weergave rekening met het apparaat waarop de pagina wordt getoond en zal de foto’s geschaald 
weergeven zodat zij op elk apparaat op de juiste manier worden getoond. 

Dezelfde pagina getoond op een mobiel device: 
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VERSCHILLENDE CONTENT SOORTEN 

In de website zijn verschillende soorten content beschikbaar onderverdeeld in twee groepen: 

• Content die in het CMS zelf wordt onderhouden 
• Content die vanuit de administratie komt 

Voor het bijhouden van de content is het van belang deze groepen strikt gescheiden te houden. Content die uit de 
administratie komt mag niet worden aangepast in het CMS! Dat zou niet alleen zinloos zijn omdat het bij de update wordt 
overschreven, maar het kan ook de werking beïnvloeden. Verder is het van belang dat in het ontwerp van de websites, de 
content soorten vaak op bepaalde plaatsen is voorzien. Als zo'n content type geplaatst zou worden in een andere positie dan 
voorzien in het ontwerp, dan geeft dit onvoorspelbare resultaten en is niet wenselijk. Met ingang van Drupal 9 hebben we 
een groot scala aan opties toegevoegd die het mogelijk maken om individuele wensen op het gebied van design mogelijk te 
maken. Maar let op, wij (Mijnvolksuniversiteit.nl) zijn geen designers. Neem voor een echt goed design een bureau in de arm 
die het ontwerp maakt. Wij kunnen het bureau ondersteunen met uitleg als de handleiding onvoldoende duidelijk zou zijn. 

CONTENT DIE IN HET CMS WORDT ONDERHOUDEN 

EENVOUDIGE PAGINA'S 

Een voorbeeld hiervan is een pagina waarop de contactgegevens staan of de algemene voorwaarden. Zo'n pagina wordt 
gemaakt en kan gekoppeld worden aan een zelf te bepalen (sub)menu item op de bovenbalk.  

C LET OP: Met ingang van Drupal 9 staan we geen afbeeldingen meer toe in de Eenvoudige pagina's. In het verleden is 
gebleken dat die de responsive werking op andere apparaten dan een PC behoorlijk verstoren. Om afbeeldingen toe 
te passen, maak dan een Uitgebreide pagina (Advanced page) aan waarmee de werking op PC zowel als mobiel 
gegarandeerd blijft. 

UITGEBREIDE PAGINA'S 

Zoals aangegeven, wanneer een pagina nodig is waarop bijvoorbeeld ook afbeeldingen staan, gebruik dan de 'Uitgebreide 
pagina' optie om eerst de indeling te bepalen en daarna de content in te voegen. De mogelijkheden staan in deze handleiding 
nader beschreven. 

NIEUWS 

Nieuwsberichten kunnen worden toegevoegd en aangepast. De meest actuele tonen op de homepage en de rest toont op de 
nieuwspagina 

REFERENTIES 

Dit zijn zelf in te voeren referenties. Het staat leuk op de site, maar het heeft geen enkele Google reputatie omdat het geen 
externe referenties betreft. Het is mogelijk om met een externe referentieprovider te werken zoals de Feedback Company. 
Zie als voorbeeld de website van de Volksuniversiteit Denhaag waar de widget van de Feedback Company rechts op de 
pagina staat.  

VRIJ HOME PAGE BLOK ('INFO TILE') 

Een vrij home page blok is een blok wat toegevoegd kan worden in het gebied waar ook de categorie blokken staan. 
Bijvoorbeeld een tijdelijk blok om een open dag onder de aandacht te brengen of iets dergelijks.  
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HEADER SLIDE/FOTO 

U kunt zelf foto's en tekst toevoegen die in de header als een slideshow gaan draaien. U kunt ook de volgorde bepalen.  

MENU'S 

Het hoofdmenu kent twee verplichte tabs (HOME en CURSUSSEN), de rest is zelf te bepalen.  

FORMULIEREN 

In de websites zit een uitgebreid formulieren systeem. Hiermee zijn bijvoorbeeld enquêtes te maken die op de site 
gepresenteerd kunnen worden of toegestuurd aan cursisten na afloop van een activiteit.  

CONTENT DIE UIT DE ADMINISTRATIE KOMT 

Alle content met betrekking tot producten en activiteiten alsmede de categorieën komt uit de administratie.  

PRODUCT- EN ACTIVITEITINFORMATIE 

Deze informatie is inclusief docent gegevens indien ingevuld. Ook de foto die bij een product worden weergegeven komen 
uit de administratie. Als deze informatie twee-talig op de website getoond moet worden, dan moet in de administratie alle 
product- en categorie-informatie worden vertaald (niet op de website). Als u met een tweetalige site gaat werken, dan 
dienen de overige pagina's (niet cursus en categorie dus) in het CMS vertaald te worden.  

C LET OP: indien in het CMS cursusinformatie wordt aangepast (wat in principe kan, het is voor het CMS immers 
gewoon "content"), dan wordt deze overschreven bij de eerstvolgende update. Niet doen dus! 

C LET OP: Ook belangrijk om te weten: een cursus heet in Drupal D9 een product. Bijvoorbeeld Frans voor beginners. 
De cursus Frans voor beginners op maandagavond om 8 uur is een variant van het product. En de cursus Frans voor 
beginners op woensdagmiddag om 2 uur is een andere variant van hetzelfde product. Een cursist zoekt een cursus 
Frans voor beginners en kan vervolgens kiezen uit de momenten of manieren waarop die cursus wordt gegeven 
(online op maandag en klassikaal op woensdag bijvoorbeeld). In de combinatie van de administratie en website 
wordt dit geregeld, maar het is wel handig om te weten.  

 

CATEGORIE INFORMATIE 

Wat voor de cursussen geldt, geldt ook voor de categorieën. Alle informatie komt uit de administratie inclusief de vertaling 
en het plaatje wat op de homepage toont bij een categorie.  

C LET OP: Categorieën worden op de homepage alleen getoond als er een blok voor wordt aanmaakt (een 'Info tile'). 
Die ‘Info tile’ moet gekoppeld worden aan de gewenste categorie. Dit gaat niet vanzelf. 
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HET NORMALE GEBRUIK VAN HET CMS 

Onder het normale gebruik van het CMS wordt verstaan het aanpassen van bijvoorbeeld de pagina’s met de 
contactgegevens, de algemene voorwaarden of het plaatsen van een te downloaden brochure en dergelijke. Het aanpassen 
van het uiterlijk van de site wordt in een apart hoofdstuk beschreven. 

INLOGGEN 

Om in te loggen op de website moet /user achter het adres worden gezet zoals dat wordt getoond wanneer je op de 
homepage staat. Dan wordt de inlogpagina getoond waren de gebruikersnaam en het wachtwoord ingevoerd kunnen 
worden. De gebruikersnaam is altijd het emailadres van het webmasteraccount. 

 

Mocht het wachtwoord vergeten zijn gebruik dan de link: Uw wachtwoord opnieuw instellen. 

Na het inloggen staat dit bovenaan de pagina: 

 

Klik nu op ‘Beheren’ en de menubalk wordt getoond: 

 

Nu is het afhankelijk van de taak die uitgevoerd moet worden wat de volgende stap is. De volgende taken worden hier verder 
toegelicht: 
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EEN BESTAANDE PAGINA AANPASSEN 

Navigeer op de normale manier naar de pagina die aangepast moet worden. Omdat er is ingelogd in het CMS toont deze 
pagina de content op een normale wijze maar vlak erboven staan enkele TABS. Stel dat het om de pagina’ Wie zijn wij’ gaat, 
dan staat net onder de titel dit: 

 

Klik op de tab ‘Bewerken’ en de pagina wordt getoond op de wijze zoals hij is opgebouwd. Bij een ‘Advanced page’ kan dit er 
complex uit zien. Maar bij een pagina van het type ‘Simple text’ staat er meestal maar één strook onder de Inhoud met als 
type ‘Simple text’.  

Klik op ‘Bewerken’ en de editor zal openen waarin de 
tekst kan worden aangepast. Als het een Advanced 
page betreft moet wellicht wat dieper worden 
doorgeklikt via de ‘Bewerken’ knoppen om op de 
juiste strook en het juiste blok terecht te komen (zie 
de opbouw van een ‘Advanced page’ in het eerste 
hoofdstuk). 

Sla de aangepaste content op zodat die op de site 
wordt getoond.  

 

Een andere manier om bij hetzelfde scherm te komen zoals hierboven getoond is via het menu ‘Inhoud’. Klik op ‘Inhoud’ en 
een pagina opent met alle content die aangepast kan worden. Die pagina ziet er zo uit: 

 

Door het filter te gebruiken op titel of 
inhoudstype zijn bijvoorbeeld alle 
nieuwsitems of ‘Eenvoudige pagina’s’ 
makkelijk te selecteren waarna door 
op bewerken te klikken deze 
aangepast kunnen worden. 
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TEKST OP DE HOMEPAGE AANPASSEN 

Stel dat de tekst op de homepage moet worden aangepast. Bijvoorbeeld de tekst onder de slider en links van de uitgelichte 
cursussen. Ga dan naar de Homepage. Ook op de Homepage staat de TAB ‘bewerken’.  

 

Klik op deze TAB en ga naar de pagina die er ongeveer zo uitziet. Hier zijn de ‘stroken’ zichtbaar zoals uitgelegd op bladzijde 4 
van deze handleiding. Klik op ‘Bewerken’ bij de juiste strook.  

 

Binnen die strook kunnen weer kolommen zichtbaar worden of, afhankelijk van de opbouw van de Homepage, direct het 
tekstblok wat aangepast moet worden. Klik door via ‘Bewerken’ tot de editor met de aan te passen tekst zichtbaar wordt. Pas 
de tekst aan en sla de aanpassingen op (helemaal onderaan de pagina: ‘Opslaan’) 

In dit scherm kunnen overigens ook de volgorde van de stroken worden aangepast. Links vooraan de strook staat een icoon 
met pijltjes klik op dit icoon en hou de linkermuisknop ingedrukt en sleep de strook naar de plek waar die moet komen. Sla 
de aanpassing op en de strook zal op de homepage op de juiste plaats worden getoond. 
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Als er blokken binnen een strook verplaatst moeten worden, open dan de bewuste strook met ‘Bewerken’ en de blokken 
worden ook daarbinnen getoond met hetzelfde icoon. Deze kunnen op dezelfde manier naar een andere positie worden 
verplaatst.  
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NIEUWE CONTENT TOEVOEGEN 

Ga naar 'Inhoud -> Inhoud toevoegen' waar de volgende keuzes worden getoond: 

• Advanced page. Wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. 

• Artikel. Dit type content gebruiken we in onze huidige websites niet. 

• Blog. Dit type content gebruiken we in onze huidige websites niet. 

• Eenvoudige pagina. Dit content type staat in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. 

• Info tile. Wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. 

• Landing page. Dit type content gebruiken we in onze huidige websites niet. 

• News. Wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. 

• Newsletter issue. Dit type content gebruiken we in onze huidige websites niet. 

• Reference. Wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. 

ADVANCED PAGE 

Even vooraf, waarom Advanced pages? Het was toch zo makkelijk op de oude sites? Een plaatje kon in de tekst worden 
gestopt en klaar. Klopt, maar dat was precies waarom het fout ging wanneer de aangemaakte pagina op een mobiel werd 
bekeken. Daar toont het plaatje dan volledig uit het verband omdat die manier van werken geen rekening houdt met 
'responsiveness' van de pagina's.  

Om dat te voorkomen zijn de 'Advanced pages' bedacht. Een methode die garandeert dat de presentatie van de pagina op 
alle apparaten blijft kloppen. En daar zijn spelregels en limieten voor nodig. Op deze pagina leggen we uit hoe een Advanced 
page wordt gemaakt maar vooral, hoe die eerst ontworpen wordt.  

Kijk naar het voorbeeld op pagina 5 hoe een Advanced page in stroken en blokken is opgebouwd. Bedenk vooraf hoe de 
pagina opgebouwd moet worden en denk dus in die stroken en kolommen. Teken eventueel vooraf op een kladblok hoe de 
pagina-indeling moet worden en gebruik dat bij het aanpassen en invoegen van stroken en kolommen. 

De footer van de website is overigens ook een Advanced page met 1 strook en vaak 3 kolommen waarin verschillende 
informatie wordt getoond. Na het opzetten en aanpassen van die Advanced page is die als footer te koppelen In de website 
via het dashboard. 

Wanneer dit contenttype wordt gekozen komt initieel deze pagina op het scherm: 
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De pagina wordt nu opgebouwd door ‘Widgets’ te kiezen. En dat werkt van buiten naar binnen. Vandaar de suggestie om het 
beoogd resultaat eerst op een kladblok uit te tekenen. Er zijn drie soorten widgets die hier worden toegelicht: 

Widgets die gemaakt zijn om de Advanced Page van inhoud te voorzien: 

• Simple text: Gewone tekst zonder bijzonder opmaak opties. 

• Image (plain): Een plaatje uit de mediabibliotheek. 

• Image with text: Dit is zoals de naam doet vermoeden een plaatje met tekst. Alleen is de widget zo gemaakt dat er 
makkelijk een uniforme opmaak mee getoond kan worden. Bijvoorbeeld het bestuursteam waarbij een titel boven 
de foto komt en een tekst eronder. Om te zorgen dat alle plaatjes er hetzelfde uit komen te zien is er een vaste 
beeldverhouding van 4x3 (breedte/hoogte). Hou daar dus rekening mee bij het uitsnijden van je foto's. Bij 
instellingen op het dashboard is aan te geven in welke volgorde de titel, plaatje en tekst getoond moeten worden.  

• HTML-CSS-JS block: Dit is een bijzondere widget. We hadden op de oudere sites de mogelijkheid om code in een 
normale tekst te plaatsen. Soms handig om bijvoorbeeld even een iFrame in te voegen met een YouTube filmpje. 
Maar als dat kan, dan kan ook per ongeluk code invoegd worden die door kwaadwillenden gebruikt kan worden om 
de server te hacken. En dat willen wij niet. We draaien immers met alle klanten op dezelfde server en we willen 
voorkomen dat een vergissing van 1 persoon leidt tot een catastrofe op de server. Daarom is deze widget gemaakt.  
Er is vanalles mee mogelijk, maar verstand van HTML/CSS/JS is wel een voorwaarde. Wij geven geen cursussen in 
HTML/CSS/JS, maar om het te leren is w3schools een goed startpunt.  

• Brochure: Dit is een nieuwe widget die is bedoeld om een plaatje te plaatsen van de kaft van een brochure. Dat 
plaatje kan je dan linken naar de pdf van de brochure in de mediabibliotheek. Op die manier hebben we een 
mogelijkheid gemaakt die veel VU's op de eerdere sites hadden zonder af te doen aan de responsiveness van de 
site.  
Plaats de widget op de plek waar die nodig is (bijv. in kolom in de footer). De widget heeft twee invoervelden: 
Afbeelding en Brochure. Plaats bij ‘Afbeelding’ een daarvoor voorbereid plaatje (in de gewenste dimensies!) waarop 
bijvoorbeeld een foto van de kaft van de brochure staat met daarover de tekst ‘Download onze brochure’ (de tekst 
is dan onderdeel van het plaatje). Bij ‘Brochure’ wordt de PDF van de brochure zelf gekozen uit de mediabibliotheek. 

Widgets waarmee je de horizontale strook in meerdere kolommen indeelt: 

• Two column wrapper 

• Three column wrapper 

• Four column wrapper 

Widgets die gemaakt zijn om de site op te bouwen, maar die ook in de advanced page gebruikt kunnen worden als je dat 
wilt: 

• Landingspagina sectie: Deze widget wordt o.a. op de homepage gebruikt om bijvoorbeeld de agenda te tonen of de 
Info Tiles. Het is een strook waar je ook een link in kan opgeven. Die wordt dan rechts naast de titel getoond. Kijk 
maar eens op de home page van de site bij de strook waar de agenda staat en zie daar de link naar de hele 
agenda. Bij dit type is ook de achtergrondkleur in te stellen. Als het de bedoeling is om een strook van een 
achtergrondkleur te voorzien, begin dan met deze sectie waarbinnen dan eventueel kolommen en andere widgets 
worden toegepast. 

• View: Dit is een widget die wordt gebruikt om bijvoorbeeld de favoriete cursussen of de uitgelichte cursussen te 
tonen in een kolom binnen een landingspagina sectie op de homepage. Als de widget wordt gekozen dan moet ook 
de view aangegeven worden die getoond moet worden op de pagina.  

• Banner: De banner is een speciale widget om de header slides en de USP's te tonen. Hij wordt dan ook meestal op 
de home page gebruikt. Hij kan ook op een andere pagina gebruikt worden als je slides moeten draaien.  
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• Blok: Deze widget was ontwikkeld om bepaalde functionaliteit op een pagina te kunnen tonen. Een voorbeeld van 
een blok is het winkelmandje. Door dit blok te plaatsen wordt het winkelmandje icoon getoond met daarin het cijfer 
met het aantal in het mandje geplaatste aanmeldingen. Maar zo zijn er heel veel functies waaruit gekozen kan 
worden indien nuttig. Maak er geen kermis van op de site, dat maakt het er niet duidelijker van voor de bezoeker. 
De meeste blokken zijn namelijk al op de site te vinden op een voor de bezoeker logische plek. 

Stel dat een strook nodig is met 3 blokken. Kies dan als eerste widget de ‘Three column wrapper’. Die verschijnt dan zoals in 
getoond in de schermafdruk hierna als kolom 1, kolom 2 en kolom 3. Elk van die kolommen moet weer worden voorzien van 
een widget bijvoorbeeld van het type Simple text of Image. In de widget van het type tekst wordt dan de tekst ingevoerd en 
In de widget van het type image wordt een plaatje uit de mediabibliotheek gekozen. Na het opslaan wordt de pagina 
getoond en kan hij weer worden aangepast indien gewenst.  

Deze pagina openen vanuit een menu optie wordt ingesteld aan de rechterkant van de getoonde pagina. Zet een vinkje bij de 
optie ‘Voer een menu link in’ en geeft de titel van de menuoptie aan met de beschrijving en eventueel een gewicht (plek in 
het menu) en bepaal waarin het menu via bovenliggend onderdeel deze menu optie moet worden getoond. 

AANVULLENDE INSTELLINGEN 

Als de Advanced Page is gemaakt kunnen specifieke instellingen toegevoegd worden. Stel dat de advanced page de footer 
van de site wordt, dan moet er wellicht over de hele breedte een achtergrond kleur komen. Zie het voorbeeld op de eigen 
site. 

Begin dan de strook met een widget van het type 'Landingspagina sectie'. Klik op het kopje 'Styling'. Daar is bij de 'Kleur 
achtergrond' een kleur kiezen uit het, In het dashboard ingestelde, kleuren pallet.  

Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de letters niet meer leesbaar zijn omdat ze wegvallen tegen de achtergrond. Dan 
kunnen de letters een andere kleur krijgen (ook weer uit het pallet) bij 'Aangepaste kleuren' waar voor elk soort letters 
(kopjes, standaard tekst) een kleur ingesteld kan worden die dan afwijkt van de standaard kleuren.  
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EENVOUDIGE PAGINA 

Wanneer dit contenttype wordt gekozen komt initieel deze pagina op het scherm: 

 

Links wordt de paginatitel en tekst ingevoerd. Als de pagina bereikbaar moet zijn via een menu, geef dat dan rechts aan. De 
menu titel, beschrijving en gewicht (plek in het menu) kunnen worden aangegeven en ook in welk menu en op welke plek de 
menuoptie moet komen die naar deze pagina verwijst.  

LINKS NAAR TE DOWNLOADEN DOCUMENTEN INVOEGEN 

Als er een link nodig is naar een in te voegen document zoals Word of PDF doe dan het volgende. Tik In de tekst editor het 
woord in wat de link moet gaan worden en markeer dit woord. Klik op het ketting symbool In de editor waarna de 
mogelijkheid wordt geboden om een link in te voeren naar het te downloaden document. Om deze link te verkrijgen moeten 
de volgende stappen worden gezet. 

Upload eerst het te downloaden document naar het bestandssysteem. Hoe dit moet staat beschreven in het hoofdstuk op 
bladzijde 21. Ga nu naar Inhoud/media en kies de tab bestanden. Zoek het te downloaden bestand op in de lijst, plaats de 
muis boven de bestandsnaam en klik op de rechtermuisknop. Gebruik de functie ‘Kopieer bestandsadres’ om de juiste link te 
kiezen. Ga nu terug naar de tekst editor waarin het venster om de link aan te brengen de zojuist gekopieerde waarde 
ingeplakt kan worden. Sla dit op, sla de hele pagina op en test de download vanuit het artikel wat zojuist is gecreëerd. 
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INFO TILE 

Op de homepage staat standaard een gebied waarin de categorieën uit het aanbod met een plaatje worden weergegeven. 
Een voorbeeld staat hieronder. Als dit gebied op de site gewenst is (het is een optie), dan is het soms nodig om een plaatje 
toe te voegen of weg te halen. Als bijvoorbeeld een nieuwe categorie wordt geïntroduceerd, dan komt deze wel vanzelf in de 
structuur 'boom' tevoorschijn, maar niet vanzelf op de homepage met het plaatje. Op deze pagina staat uitgelegd hoe deze 
plaatjes werken. Er zijn twee soorten: 

1. Plaatjes gekoppeld aan een categorie 
2. Vrij te plaatsen plaatjes met bijvoorbeeld een aankondiging van een Open Dag o.i.d. 

CATEGORIE VERMELDING TOEVOEGEN OF ONDERHOUDEN 

Ga naar Inhoud/Inhoud toevoegen en kies 'Info tile'. Geef het 
te plaatsen blokje een administratieve titel. Deze is verplicht, 
maar wordt niet op de site getoond. Op de site komt de naam 
van de categorie. Standaard staat het type 'Category 
reference' al gekozen. Dat type is voor deze bewerking de 
juiste. Kies vervolgens voor de juiste categorie in het lijstje 
'Related category'.  

• LET OP: Dit lijstje is alleen goed gevuld indien er al een 
import is gedaan van de categorieën! 

Sla het resultaat op. Bepaal eventueel bepaal de volgorde van 
de tegels op de homepage met het gewicht ('weight').  

Ga naar inhoud op het hoofdmenu om een bestaande tegel 
aan te passen. Filter daar op type 'Info tile' en alle tegeltjes 
worden getoond. met ‘Bewerken’ zijn ze aan te passen.  

Een tegel is ook te verwijderen of te de-publiceren als die 
tijdelijk niet getoond mag worden op de homepage. Selecteer 
de bewuste tegel door er een vinkje voor te zetten en kies in 
het actiemenu bijvoorbeeld 'Inhoud verwijderen' of 
'Publicatie ongedaan maken'. Opnieuw publiceren is het 
tegenovergestelde.  
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EIGEN TEGEL TOEVOEGEN OF ONDERHOUDEN 

Om een tegel toe te voegen met bijvoorbeeld een aankondiging is het handig om vooraf even te bedenken wat de functie 
van die tegel moet worden. 

Is het een korte tekst met een plaatje en verder niets, ga dan naar Inhoud/Inhoud toevoegen en kies de Info Tile. 
Kies dan het type Custom Data en vul de titel (die wel wordt getoond op de site), de tekst en het plaatje. Vul bij 'URL' onder 
'Link' in <front> waardoor iemand die op het plaatje zou klikken, gewoon op de home page blijft. 

Wordt het plaatje gebruikt om iemand naar een vervolgpagina te leiden, maak dan eerst die pagina aan. Noteer de link van 
die pagina. In de adresbalk staat bijvoorbeeld https://www.vuvoorbeeld.nl/mijnpagina  Vul dan bij 'URL' onder 'Link' 
alleen /mijnpagina in (en niet de hele url). Zo komt de bezoeker altijd op de juiste pagina terecht als ze op het tegeltje op de 
homepage klikken.  

 

NEWS 

Nieuwsitems kunnen worden toegevoegd waarna die op de homepage automatisch worden geplaatst (mits het gebied waar 
ze getoond worden initieel is opgezet). Een nieuwsitem toevoegen gaat als volgt: 

Ga naar Inhoud/Inhoud toevoegen en kies 'News' uit de lijst met mogelijke inhoudssoorten. 

Een nieuws item moet een titel hebben, een datum van publicatie, een plaatje en een tekst. Voer die allemaal in, klik op 
'Opslaan' en het nieuwsbericht komt bovenaan de lijst op de homepage te staan (in het gebied 'Nieuws') en ook bovenaan de 
pagina met alle nieuwsberichten. 

REFERENCE 

Referenties kunnen worden toegevoegd waarna die op de homepage automatisch worden geplaatst (mits het gebied waar ze 
getoond worden initieel is opgezet). Een referentie toevoegen gaat als volgt: 

Ga naar Inhoud/Inhoud toevoegen en kies 'Reference' uit de lijst met mogelijke inhoudssoorten.  
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DE MEDIABIBLIOTHEEK 

Plaatjes die in het CMS worden gebruikt en die niet uit de administratie meekomen met producten of categorieën zoals 
sliders en plaatjes in Advanced pages etc. moeten eerst in de mediabibliotheek worden geplaatst. Ook te uploaden 
documenten die later voor download worden aangeboden zoals PDF en Docx bestanden moeten eerst in de 
mediabibliotheek worden gezet. Dit is vooraf te doen of tijdens het plaatsen van een plaatje in een pagina of nieuws item.  

Vooraf: ga naar Inhoud/Media/Media toevoegen/Image als het png of jpg plaatjes betreft en upload het plaatje van de PC 
naar het CMS. Geef het een alt tekst die wordt getoond als het plaatje niet zou laden en sla het op. Doe dit voor alle plaatjes 
die gebruikt gaan worden. Als het een Word bestand of PDF betreft, doe dan hetzelfde maar via Inhoud/Media/Media 
toevoegen/Document. Voor bestanden van het type image is er ook een bulk upload. Kies Inhoud/Media en daar staat een 
knop ‘Upload media in bulk’. Met het slepen van de images naar het upload gebied kunnen meerdere images tegelijk in het 
CMS gezet worden. Dit kan niet voor documenten.  

Een plaatje is ook te uploaden op het moment dat bijvoorbeeld een widget van het type 'Image (plain) gebruikt wordt en het 
plaatje gekozen moet worden. Dan opent de mediabibliotheek waar op dat moment het plaatje is te uploaden. 

Een aantal andere plaatjes wordt specifiek voor een bepaald doel geïmporteerd. Bijvoorbeeld het logo, de pagina header of 
het standaard cursus/categorie plaatje die binnen het dashboard geupload moeten worden. En dan zijn er nog de cursus- en 
categorieplaatjes zelf die opgehaald worden uit de administratie waar ze zijn gekoppeld aan de juiste cursus of categorie.  

HOE GROOT MOETEN DE PLAATJES ZIJN VOOR GEBRUIK OP DE WEBSITE? 

Er zijn verschillende plaatjes die van belang zijn. Even in het algemeen vooraf. Als een plaatje wordt getoond op een 
zogenaamd 'retina display' zoals dat door Apple is bedacht en toegepast op veel modellen van bijvoorbeeld de iPhone, iPad, 
MacBook enz, dan wordt een plaatje getoond met een andere pixeltechniek dan op normale schermen waardoor de plaatjes 
veel levendiger tonen. Hier houden onze versie 3 websites rekening mee. En ook met het bepalen of een plaatje groot (op 
een PC) of kleiner (op een mobiel) worden getoond. Daarom is het van belang het plaatje in de juiste dimensie voor te 
bereiden en uploaden. Hieronder staat ons advies voor de maat die een plaatje zou moeten hebben als je het toepast op de 
site: 

• De InfoTile plaatjes op de homepage (te koppelen aan een categorie in de administratie): Het is mogelijk om in het 
dashboard te kiezen voor een landscape of portrait vertoning. Landscape zijn in een verhouding van 16:9 (bxh) en 
portrait in 3:4 (bxh). Maak de breedte niet kleiner dan 1110px in de verhouding en uitsnede die je wilt tonen en dan 
komt het goed op de site te staan.  
Aanbeveling categorie plaatjes: 1110px breed, hoogte afhankelijk van de weergave keuze die je maakt.   

• Het logo (upload in het dashboard): maximale hoogte waarop het wordt getoond: 92x. Plaatje aanmaken als 184 px 
hoog met een breedte die past bij de dimensie van het logo. 
Aanbeveling logo: 184px hoog. 

• De sliders (upload naar de mediabibliotheek): de maximale breedte is 1920px en de hoogte is instelbaar bij het 
instellen van de sliders. Maak dus een slider aan die 3840 px breed is en die past bij de hoogte van de sliders. Als dat 
bijvoorbeeld 200px hoog is, maak dan het plaatje 400px hoog en zorg voor de juiste uitsnede. 
Aanbeveling sliders: 3840px breed en de hoogte afgestemd op de (instelbare) slider hoogte. 

• De plaatjes bij de cursussen (te koppelen aan een cursus in de administratie) worden in het huidige ontwerp 
getoond als 170 px breed met een zelf te kiezen hoogte. Bijvoorbeeld 200px. Die plaatjes moeten dan aangemaakt 
worden als 340px bij 400px en gekoppeld in de administratie. Koppel ze aan de cursus zodat de beste weergave 
wordt verkregen op gewone schermen én op retina schermen met nog steeds een goede laadtijd.  
Aanbeveling cursus plaatjes: 1110px breed en minimaal de hoogte voor de gewenste verhouding. 

• Bij het maken van een plaatje voor gebruik op bijvoorbeeld een Advanced page, bedenk dan hoe groot het plaatje 
getoond moet worden en maak je het twee keer zo groot. Dus stel, een plaatje moet tonen als 400x300px, maak het 
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dan aan als 800x600 en plaats het in de mediabibliotheek. Van daaruit is het op te pakken in de Advanced page 
widget.  

In zijn algemeenheid geldt nog: probeer plaatjes in grootte zo klein mogelijk te krijgen. Dus niet qua dimensies, die staan 
hierboven. Maar in bestandsgrootte. Dit bevordert de laadtijd en de beoordeling door Google in de context van search 
optimalisatie.  
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HANDMATIG IMPORTEREN VAN WEBSITE CONTENT UIT DE ADMINISTRATIE 

Ga via het hoofdmenu naar het Dashboard 

 

Kies de 'Importeer van MijnVU Admin' functie. Er volgt een scherm waarop o.a. "IMPORT CATEGORIES AND COURSES" 
staat. Klik op de knop 'Importeer van MijnVU' en laat dit proces helemaal lopen (verlaat het scherm niet). Dit kan tot enkele 
minuten duren.  

De optie 'Import geschiedenis' toont de het verslag van de laatste 10 imports. 

Deze actie update de categorie- en product/activiteitgegevens op de website.  

ACCOUNTS, ABONNEES, BESTELLINGEN EN BETALINGEN BEKIJKEN 

Op het dashboard staat een mogelijkheid om de accounts en de bestellingen te zien. Voor de duidelijkheid de volgende 
begrippen: 

• Een account kan door de cursist na afronding van een gastinschrijving worden gemaakt op basis van de gegevens die 
de cursist voor die inschrijving had ingevoerd. Na afronding van de inschrijving kan de cursist ervoor kiezen om een 
wachtwoord in te voeren. Alleen als dat succesvol wordt gedaan wordt een account aangemaakt en de bestelling 
daaraan gekoppeld. Eerdere gastinschrijvingen met hetzelfde emailadres worden niet aan een later aangemaakt 
account gekoppeld uit privacyoverwegingen. 

• Abonnees zijn de personen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief via het aanmeldformulier of via de 
nieuwsbrief widget. Personen die zich aanmelden via een eigen widget van de VU (MailChimp o.i.d.) komen niet in 
deze lijst maar gaan gelijk naar de maildienst. Om de abonnees in CSV formaat te downloaden zit er linksonder in 
het weergavescherm een ‘CSV’ icoon. Van elke aanmelding wordt het emailadres en het moment van aanmelden 
weergeven zodat makkelijk is te zien wie erbij zijn gekomen. Hoe een CSV bestand makkelijk in Excel is te openen 
staat in de bijlage.  

• Een bestelling is een afgeronde order. Op het moment dat een bezoeker van de site een activiteit aan het 
winkelmandje toevoegt ontstaat het winkelmandje met een ordernummer. Pas nadat de inschrijving is afgerond 
wordt het bestelnummer aan de order toegevoegd. Het bestelnummer is te zien in de MijnVU administratie.  
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C LET OP: Een ordernummer wordt bewaard in een cookie. Stel dus dat een cursist vandaag een order begint maar het 
mandje toch leegmaakt en niet verder gaat. Vervolgens gaat de cursist in dezelfde browser (zelfde device) weken 
later alsnog iets bestellen. Dan komt die inschrijving in het oorspronkelijke ordernummer omdat dit nog niet was 
afgemaakt. Pas bij afronding ontstaat dan een bestelnummer. Daarom is er geen conclusie te koppelen aan de 
volgorde van ordernummers. Een ‘oud’ ordernummer kan een recente bestelling bevatten. Zou een cursist hetzelfde 
doen op een ander apparaat of in een andere browser (of de cookies hebben verwijderd), dan zou een nieuw 
ordernummer aangemaakt zijn. 

Het scherm met de accounts ziet er zo uit (kolommen onleesbaar ivm privacy): 

 

Zoek naar een individueel account door te zoeken op naam of emailadres. Op deze manier is ook vast te stellen of een cursist 
die beweert een account te hebben er ook echt een heeft met het opgegeven emailadres.  

Het scherm met bestellingen ziet er zo uit: 
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Hier zijn filteropties op bestelnummer, maar ook op Mollie betalings ID.  

Klik op het bestelnummer om de bestelling op een nieuwe pagina te zien. Daar staan alle gegevens bij elkaar zodat eenvoudig 
een schermafdruk gemaakt kan worden (Ctrl+P) als dat nodig is.  

CATEGORIE ‘TEGELS’ (INFO TILES) ONDERHOUDEN 

Op de homepage staat standaard een gebied waarin de categorieën uit het aanbod met een plaatje worden weergegeven. 
Dit gebied is optioneel, maar als het op de site voorkomt, dan is het soms nodig om een plaatje toe te voegen of weg te 
halen. Bijvoorbeeld wanneer een nieuwe categorie wordt toegevoegd dan komt deze wel vanzelf in de structuur 'boom' 
tevoorschijn, maar niet vanzelf op de homepage met het plaatje. Op bladzijde 19 staat hoe dit werkt. Om een bestaande info 
tile aan te passen, klik dan op ‘Inhoud’ en filter op het type ‘Info tile’. Klik bij de aan te passen info tile op ‘Bewerken. 

MENU’S ONDERHOUDEN 

Het hoofd navigatie menu staat uit een paar vaste onderdelen die getoond of verborgen kunnen worden. De belangrijkste 
menu optie is de structuur waarmee de producten worden getoond. Dit deel van het hoofdmenu wordt bepaald vanuit de 
administratie (ook de volgorde!). Pas dit dus niet aan op de site omdat het bij een import weer wordt overschreven door 
informatie uit de administratie. Maar het kan gebeuren dat een bepaalde (hoofd)menu optie op een andere plek moet 
komen. Dan is dit deel van de handleiding van belang.  

De makkelijkste manier om een menu item toe te voegen is tijdens het aanmaken van pagina die geopend moet worden 
vanuit het menu. Stel dat er bijvoorbeeld een nieuwe pagina komt waarop de spelregels komen met betrekking tot het 
aanmelden en het meedoen aan een activiteit. Maak dan die pagina aan zoals beschreven op pagina 15 en geef daar gelijk de 
menu optie aan inclusief de plaats in de menubalk waar de verwijzing moet komen.  

Ga om een bestaand menu item te verwijderen of te verplaatsen naar Structuur/Menu’s/Hoofdnavigatie. Een menu item 
verplaatsen wordt gedaan door het aan te wijzen met de cursor en de rechtermuisknop ingedrukt te houden. Sleep het item 
naar de gewenste plaats en sla de aanpassing op.  

 

In- of uitschakelen kan met het vinkje worden gedaan. Bewerken met de knop of gebruik een van de andere opties met het 
pijltje naast ‘Bewerken’. 
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Pas de overige menu’s alleen aan als ze van toepassing zijn. Niet elk menu staat op de site, sommige zijn alleen voor de 
webmaster in het CMS zelf. Laat die menu’s zoals ze zijn. 

TEKSTEN BIJ DE CHECK-OUT ONDERHOUDEN 

Op het dashboard staat de functie Webwinkelinstellingen: 

 

Op dit scherm kunnen allerlei verklarende teksten worden toegevoegd die in het proces van de aanmelding worden getoond 
om uitleg te geven bij de stappen die de cursist doorloopt. Dit is persoonlijk voor elke site en daarom door ons niet te 
bepalen.  

 

De beste manier om de teksten te bepalen is door in elk van de tekst opties een eerste tekst te zetten waardoor het duidelijk 
wordt welke tekst waar wordt geplaatst. Zet bijvoorbeeld bij 'Leveringsvoorwaarden' eerst neer: 'Dit zijn de 
leveringsvoorwaarden'. Doe dat met elke tekst optie. Schrijf vervolgens in op een activiteit en kijk waar de tekst voorkomt. 
Bepaal vervolgens welke tekst de bezoeker daar moeten lezen en pas de tekst vervolgens daarop aan. Kijk ter inspiratie 
bijvoorbeeld op de site van de Volksuniversiteit Rotterdam. Daar staat namelijk ook een lange tekst bij de kortingen. 

De Algemene Voorwaarden tekst moet zo worden opgesteld dat het de bezoeker duidelijk is dat deze met het inschrijven 
akkoord gaat met de voorwaarden. Er is geen vinkje meer wat aangezet moet worden.   
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CURSUSINSTELLINGEN 

Kies op het dashboard voor: Cursussen. Het volgende scherm opent met daarop 4 gebieden: 

 

WEERGAVE 

Standaard weergavemodus: Met deze optie geef is de standaard manier aan te geven waarop cursussen op de 
(sub)categorie pagina worden getoond. Er zijn drie opties: Detail, List en Grid.  

1. Detail is de normale manier waarbij cursussen onder elkaar worden gelijst op de (sub)categoriepagina waarbij 
redelijk veel cursus informatie wordt getoond (net iets minder dan op de cursus detail pagina). 

2. List is een compacte manier van weergeven van cursussen. Handig als er veel cursussen in dezelfde categorie zijn. 

3. Grid is een 'tegeltjes' weergave van de cursussen. De hier te maken instelling geldt dan als standaard weergave voor 
elke categorie pagina, maar dit kan ook per categorie pagina ingesteld worden als deze weergave bijvoorbeeld 
alleen bij talen gewenst is.  

Max. aantal aankomende cursussen: Dit is de mogelijkheid om aan te geven hoeveel cursussen getoond moeten worden bij 
'Binnenkort' op de categoriepagina. 

Aankondiging binnenkort te starten cursussen: Dit is de titel boven de lijst met binnenkort startende cursussen. 
Bijvoorbeeld: ‘Binnenkort’ of ‘Start binnenkort’ oid. 

Toon een Google kaartje: maakt het mogelijk om aan te geven of Google maps getoond moet worden bij een cursuslocatie.  

AFBEELDINGEN 

Standaard cursus/categorie-afbeelding: Upload een afbeelding die gebruikt wordt als er geen afbeelding bij een product of 
categorie is aangegeven.  

Gebruik (bovenliggende) categorie-afbeelding: Toon de (bovenliggende) categorie-afbeelding als er geen afbeelding 
beschikbaar is voor een cursus of subcategorie. 

Toon afbeeldingen op het hoogste categorie-niveau: Kies dit als op bovenste categorie in de hiërarchie een afbeelding 
getoond moet worden. 

Toon afbeeldingen op het laagste categorie-niveau: Kies dit als op onderste categorie in de hiërarchie een afbeelding 
getoond moet worden. 
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TEKSTEN 

Kenmerk "geen startdatum": Productkenmerk wat wordt gebruikt als een cursus geen startdatum/tijd heeft. 
Bijvoorbeeld Data en tijd in overleg. 

Dringend bericht: De hier aangebrachte tekst wordt toegevoegd aan de variantinformatie en voorzien van een zandloper 
icoon. Een voorbeeld tekst is bijvoorbeeld: ‘Wacht niet te lang met inschrijven’ 

Lege categorie: Deze tekst wordt op een (sub)categoriepagina geplaatst indien er geen enkel aanbod meer is in de categorie.  

CURSUS-INFO 

Bij cursus-info wordt de volgorde van de informatieregels bepaald die worden getoond bij productvarianten (cursussen).  
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EERSTE INRICHTING VAN DE WEBSITE 

De eerste inrichting is een eenmalige actie die bij voorkeur door iemand uitgevoerd dient te worden die affiniteit heeft met 
CMS systemen én die de benodigde plaatjes kan voorbereiden in de juiste maten (zie pagina 21). De website wordt initieel 
leeg opgeleverd en moet geheel worden gevuld naar eigen inzicht (of met dezelfde content van de huidige site). Maar hoe 
dan ook, het is werk dat eenmalig moet worden gedaan.  

Binnen het project bieden we ondersteuning op dit terrein, maar de tijd en verantwoordelijkheid om het te doen ligt bij de 
webmaster.  

C LET OP: Voor klanten die van versie 2 naar versie 3 gaan, de migratie van Drupal 7 naar Drupal 9 is (helaas) geen 
upgrade van een 'release' binnen de software. Deze migratie is vergelijkbaar met een overstap van een Joomla 
website naar Wordpress of van Wordpress naar Drupal. Het gaat dus niet vanzelf! Het kost dus altijd enkele uren 
werk om alles over te zetten. 

WAARSCHUWING 

De webmaster kan in Drupal 9 bij het menu ‘Structuur’. Dit is omdat er soms bijvoorbeeld een menu aangepast moet 
worden. Maar daarmee is er ook toegang tot een menu-optie als 'Blokindeling' en 'Inhoudstypen'. GEBRUIK DEZE NOOIT! 
Gooi niets weg, maak niets aan, pas niets aan. Hiervoor is zeer specifieke Drupal kennis vereist. We kunnen dit helaas niet uit 
zetten op dit moment omdat andere opties dan onbereikbaar worden. Voer alleen uit wat in de handleiding staat. Staat het 
er niet, vraag dan eerst of het kan/hoe het moet. Ga niet uitproberen. Het kost ons veel tijd om dingen weer te herstellen. 

CHECKLIST 

De stappen die genomen moeten worden om van de huidige site naar de nieuwe te komen: 

Bepaal het moment omschakelen. Hierbij zijn van belang: 

• Wat is een goed moment om het omschakelen te doen (qua moment in het seizoen) 

• Heeft de webmaster op dat moment voldoende tijd om de content over te zetten en om de site en het 
inschrijfproces te testen? 

• Is op de huidige site specifieke eigen opmaak toegevoegd door een medewerker of een bureau en is die persoon of 
partij ook weer beschikbaar om te helpen? 

Het overzetten van de vaste content (tekst en plaatjes die niet uit de administratie komen) gaat wat tijd kosten. Reken op 
enkele dagen. Afhankelijk van je beschikbare tijd zal dit zich dus verspreiden over een langere doorlooptijd. Hou hier 
rekening mee met je planning. Wij kunnen ook eenmalig de teksten overzetten indien gewenst. Niet de plaatjes, maar die 
moeten gezien de nieuwe formaten toch opnieuw worden gemaakt.  

Als de test site klaar is, dan is het ook van belang inschrijvingen te doen en deze in te lezen in de test administratie. Dit om 
twee redenen: 

1. Werkt alles zoals voorheen? 

2. De site zelf werkt iets anders dan voorheen (zoeken, vinden, aanmelden, al dan niet een profiel aanmaken enz) en 
het is van belang dat de webmaster zelf weet hoe de cursisten straks met de site gaan werken. Als ze vragen hebben 
kan het geen kwaad om het zelf ook in de vingers te hebben. Ook bij de administratie. Dit proces doorlopen in alle 
variaties die mogelijk worden zal ook even tijd kosten.  
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NIEUW OPGELEVERDE TEST SITE 

Een nieuw opgeleverde site is in eerste instantie altijd een test site onder een tijdelijke url. Om bij de site te komen wordt 
een door ons ingestelde url doorgegeven bij de oplevering. Om de site te openen komt er eerst een algemeen inlogvenster: 

 

Dit is om te zorgen dat Google de test site niet indexeert. En dit is uiteraard om te zorgen dat cursisten de site nog niet 
vinden of er per ongeluk inschrijven. Vul bij usernaam én bij het wachtwoord mijnvu in (kleine letters). Dan wordt de 
homepage getoond: 
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LOGO, FAVICON EN SLIDERS TOEVOEGEN 

Log in op het CMS (zie bladzijde 11). Klik in het menu op HOME en dan toont de homepage zoals hiervoor is aangegeven. Het 
is de standaard layout zonder content. Ga nu naar Beheren/Dashboard. Ga naar de optie 'Thema instellingen'. Dit scherm 
verschijnt: 

 

Hier wordt de upload van het eigen logo gedaan. Gebruik ‘Choose file/Kies bestand’. Voor de voorgeschreven afmetingen, zie 
bladzijde 21) 

Ook een eigen favicon kan hier worden geplaatst. Voor informatie over favicons: Google even op het woord Favicon en er is 
voldoende hulp beschikbaar.  

Klik op 'Opslaan' om deze instellingen op te slaan.  

SLIDERS EN USP'S TOEVOEGEN IN DE HEADER 

Om sliders in de header te plaatsen zijn twee stappen nodig: 

1. Het uploaden van alle slider plaatjes naar de media bibliotheek (lees pagina 21 voor de juiste afmetingen van de 
sliders en het uploaden van de plaatjes.) 

2. Het aanmaken van de diverse sliders 

Sliders kunnen niet worden gemaakt zonder plaatjes, dus zet deze eerst in de mediabibliotheek. Stem de hoogte af op de 
hoogte die ingesteld kan worden bij de banners.   

Na het uploaden van de plaatjes kunnen de sliders toegevoegd worden. Ga eerst naar de homepage en klik op de tab 
'Bewerken'. Het scherm zoals getoond op bladzijde 13 zal openen.  

Een van de stroken heet ‘Banner’. Klik op ‘Bewerken’ van die strook. Nu toont een gebied 'Sliders' waar nog niets staat. 
Bovenaan staat ook de hoogte van het bannergebied. Stel deze hoogte in in pixels. Klik dan op 'Slider toevoegen'. Je kan nu 
een slider plaatje kiezen uit de media bibliotheek en nog een tekst toevoegen die over het plaatje zal tonen. Elke 
toegevoegde slider zal automatisch gaan roteren in het header gebied (alleen bij meerdere sliders).  
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Klik voor het toevoegen van USP's die getoond worden onder de sliders op 'Item toevoegen' in het gebied USP. Elk 
toegevoegde item wordt een vermelding in de USP balk. 

OVERIGE GEBIEDEN IN DE HOMEPAGE 

In het home page gebied komen ook de bekende 'tegeltjes' met de categorie vermelding. Zie voor het onderhouden hiervan 
bladzijde 19. De agenda strook wordt gevuld met content uit de administratie. En de referenties kunnen handmatig worden 
toegevoegd, zie bladzijde 20.  

REFERENTIES, INFO TILES OF AGENDA (NIET) TONEN 

Als een bepaalde strook op de homepage niet gewenst is, dan kan deze worden verwijderd. Ga naar de homepage en klik op 

‘Bewerken’. Het scherm zoals getoond op bladzijde 13 toont. Wijs met de cursor de drie puntjes aan op de strook die 
verwijderd moet worden en klik op de linker muistoets. Verwijder de strook.  

C LET OP: Noteer eerst hoe de strook was opgebouwd want verwijderen is definitief. De-publiceren is niet mogelijk. 
Dus als de strook later weer terug moet komen is het van belang te weten hoe die was gebouwd.  

EEN FOOTER, HEADER OF LINKERKANTLIJN UITBREIDING MAKEN 

Zowel de header als de footer en de linkerkantlijn content zijn ‘Advanced pages’. Voor informatie over het maken van een 
Advanced page, zie bladzijde 15. 

HEADER 

De ‘header’ is de kop van alle pagina’s behalve de homepage. In die header staat vaak ook een (wat minder hoog) plaatje wat 
toont boven alle vervolgpagina’s. Kies voor het maken van een header ‘pagina’ (het is geen echte pagina, het wordt een 
onderdeel van elke pagina) eerst een nieuwe ‘Advanced page’ aan. Voeg een widget toe van het type ‘Banner’. Bepaal de 
hoogte van de banner en voeg een afbeelding toe. Sla de pagina op.  

FOOTER 

Een footer is een 'Advanced page' die je eerst maakt en vervolgens in het Dashboard deze pagina aanwijst als 'Footer'. Maak 
dus voor het maken van de footer een nieuwe advanced page. Geef deze voor het gemak (later terugvinden) de naam 
‘Footer’. Bouw nu de footer op volgens volgens de vooraf bedachte opzet.  Bijvoorbeeld: 

1. Kies de widget van het type Landingspagina sectie, zeker als je de hele footer over de volle breedte een specifieke 
kleur wilt geven. Stel die achtergrond en andere kleuren in bij de ‘Styling’ van de Landingspagina sectie. 

2. Bepaal dan het aantal kolommen in de footer. Bijvoorbeeld een kolom met contactgegevens, een kolom met een 
link naar de download van een brochure en een kolom met de aanmelding voor een nieuwsbrief. Dit zijn drie 
kolommen dus kies nu eerst de ‘Three column wrapper’. Binnen de widget die nu toont zijn de drie kolommen 
aangegeven. Kies voor dit voorbeeld in de kolommen de widgets: 

a. Simple text: hier worden de normale contactgegevens ingevuld 
b. Brochure: hiermee is het mogelijk een plaatje te tonen en dit te koppelen aan een te downloaden PDF met 

een brochure (upload zowel het plaatje als de brochure eerst naar de mediabibliotheek) 
c. HTML/CSS/JS om code in te voegen waarmee een sjabloon van bijvoorbeeld MailChimp kan worden 

ingevoegd.  

Sla deze instellingen op.  

LINKERKANTLIJN UITBREIDEN 
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Boven en onder de navigatiegebieden is het mogelijk om blokken in te voegen bijvoorbeeld om een aanmeldformulier voor 
de nieuwsbrief te tonen of de download van een brochure. Maak een Advanced page met de gewenste widget en plaats de 
pagina in de kantlijn op de hieronder beschreven manier.  

HEADER, FOOTER EN KANTLIJNBLOKKEN PLAATSEN 

Als de Advanced pages gemaakt zijn, doe dan het volgende: 

Klik in het hoofdmenu op 'Dashboard' en kies de optie 'Basis site-instellingen': 

Ga naar beneden naar Kop-pagina,  Voet-pagina en Inhoud 
zijbalk. Begin de titel van de pagina te tikken en deze zal 
tonen. Sla de instellingen op en de header, de footer en de 
zijbalk gebieden tonen op de website. Om de vertoning aan 
te passen: Klik op ‘Inhoud’ en zoek de header, footer of de 
zijbalk pagina op en klik op ‘Bewerken’. 

Op dezelfde plek op het dashboard zijn ook de 403 
(foutmelding) en 404 (pagina niet gevonden) pagina’s te 
koppelen als daar eigen ontworpen pagina’s voor zijn 
gemaakt.   

 
  

Uitbreiding mogelijk 

Uitbreiding mogelijk 
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STYLING 

DEFINITIES EN INTRODUCTIE 

Lees voor een beschrijving van de termen zoals wij die hanteren vooraf de informatie op bladzijde 5. 

Met stijlaanpassingen bedoelen wij de keuze van het gebruik van kleuren, fonts en de weergave van cursusgegevens op 
bepaalde pagina's. Ga naar het dashboard via het menu en kies 'Basisopmaak': 

 

STYLE INSTELLINGEN 

Kleurenpallet: Op elke website is het van belang dat het kleurgebruik harmonieus en consistent is. Het gebruik van een 
kleurenpallet is de basis voor de huisstijl. Die komt dan terug op de website, social media, drukwerk enz. Het kleurenpallet is 
aan te geven als primair, secundair enz. Door hier de kleuren op te geven die nodig zijn om de gewenste pallet in te vullen, 
dan wordt dit automatisch door de hele site heen goed ingesteld.  

Het kan zijn dat de lokale cache leeggemaakt moet worden om het juiste resultaat te zien. Lees voor het legen van de lokale 
cache de gebruiksaanwijzing van de toegepaste browser.  

Tekstopmaak: In dit kader worden de fonts en de grootte van de te gebruiken letters aan. Voor de kleuren van de letters kies 
je dan een van de kleuren uit het kleurenpallet. Het font voor de koppen en de alinea's kan je eventueel apart instellen. 

Opmaak kopteksten: Op elke pagina kunnen kopteksten voorkomen. Google kijkt daar overigens ook kritisch naar bij het 
toekennen van zoekwaarde. Een H1 header mag bijvoorbeeld maar 1 keer op een pagina voorkomen en het netjes gebruiken 
van H1, daarbinnen H2, daar weer binnen H3 enz is ook van waarde. De opmaak van elk niveau is hier in te stellen zodat 
bijvoorbeeld de grootte en de kleur van elke kop in een goede verhouding is tot de bovenliggende kop. Let er wel op dat de 
hier aangegeven instellingen niet worden overschreven door ‘eigen CSS’ (volgende hoofdstuk). Eigen CSS heeft voorrang over 
de instelling op deze pagina.  

Opmaak knoppen: Op de site zitten diverse knoppen. Bijvoorbeeld 'Lees meer', of 'Betalen'. Die knoppen zijn ook aan te 
passen met waarden uit het kleurenpallet maar ook zijn hier de afronding van de hoeken, de rand enz te bepalen. 
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Om erachter te komen welk type knop wordt gebruikt op een pagina is er een truukje om dat op te zoeken. Zie de 
schermafdruk hieronder.  

Wijs een knop aan met de cursor en klik op de rechtermuisknop. Een menu gaat open. Bij vrijwel elke browser staat er iets 
als 'Inspect' of 'Inspecteer'. Kies die optie en er gaat een venster open onderaan (of rechts) in het scherm. De regel die is 
gemarkeerd is de regel in de paginacode van de knop omdat je die knop aanwees bij het openen van het inspectievenster.  

In dit geval lees je in de CSS (de opmaak), dat het om de knop (btn) 'Primary' gaat. Bij de knoppen (zie de schermafdruk op de 
vorige pagina) staat ook een knop 'Primary'. Als die wordt aanpast, zal o.a. de knop 'Betalen' veranderen, maar ook alle 
andere knoppen van het type Primary! 
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OPMAAKINSTELLINGEN 

Bij de opmaakinstellingen is van een aantal gebieden te bepalen hoe ze worden getoond. Hieronder staan schermafdrukken 
van alle gebieden. 

 

 

De opmaakinstellingen gelden voor de: 

• Info tegels (de tegels op de homepage die meestal aan een categorie zijn gekoppeld) 

• Agenda promotie (het agenda-gebied op de homepage) 

• Referenties (het gebied op de homepage waar je referenties kan tonen) 

• Cursussen (met name wanneer je de cursussen als tegels op een categorie-landingspagina weergeeft) 

• Uitgelichte cursussen 
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• Nieuwsoverzicht 

• Afbeelding met tekst (dat is één van de blokken die je kan kiezen bij het aanmaken van een advanced page) 

Voor elk gebied gelden de volgende instellingen: 

• Layout: hoeveel kolommen per device. Ons advies: laat deze instellingen zo staan, ze staan 
al ingesteld voor de beste werking per device. 

• Plaats afbeelding: bepaal waar de afbeelding moet komen t.o.v. de tekst en de titel 

• Gebruik een overlay: Als dit aan staat en de bezoeker gaat met de cursor over de tegel, 
dan komt er een transparante kleurvlak over het plaatje heen en een 'Lees meer' tekst die 
de bezoeker naar de, bij de tegel gelinkte pagina brengt. Dit effect overlay effect is dus 
ook uitzetten. 

• Overlay tekst: de tekst die op de overlay wordt getoond en die naar de gelinkte pagina 
wijst. 

• Inhoud in rij plaatsen: Deze instelling is niet voor ieder gebied handig, maar wat het doet 
is dat het plaatje, de titel en de tekst naast elkaar komen te staan. Dit is alleen gewenst in 
combinatie met andere instellingen. Probeer het gewoon even uit. 

• Voet aan de bodem plakken: Dit is een wat cryptische omschrijving voor het volgende: De 
'Lees meer' knop die onder de tegel staat wordt met dit vinkje aan precies op de plek 
gezet die wordt bepaald de grootste tegel (de tegel met de meeste tekst dus). Daardoor 
staan alle ‘Lees meer’ knoppen op dezelfde hoogte als ze op een PC worden bekeken. Met 
dit vinkje uit wordt de knop precies onder de tekst gezet en kan hij dus per tegel op een 
andere hoogte zitten.  

Hiermee zijn er per gebied en pagina veel mogelijkheden om de indeling te personaliseren. Per categorie-landingspagina is 
het ook nog instelbaar of de daar getoonde cursussen in detail, als lijst of als tegels worden getoond. Als voor zo'n pagina 
voor tegels wordt gekozen, dan hebben deze instellingen hun uitwerking op die pagina.  
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EIGEN INDELING VERSUS COMPLEET EIGEN DESIGN (EN FUNCTIONALITEIT) 

Zoals hiervoor uitgelegd is het mogelijk om veel meer variatie in het standaard ontwerp aan te brengen dan voorheen. Die 
kunnen met behoud van de functionaliteit aangebracht worden in elke site door de instellingen van het voorbeeld over te 
nemen (al dan niet door ons) en door specifieke CSS toe te voegen (daarover meer in een vervolgpagina in dit hoofdstuk). 

Wij verwachten dan ook dat de behoefte om eigen designs mét ingebouwde functionaliteit te laten maken niet langer 
aanwezig is en dat de variaties op het standaard design de meeste wensen kunnen opvangen. Zie de voorbeelden van 
websites zoals die van de Volksuniversiteiten Rotterdam, De Kempen en Den Haag 

Maar, is ook altijd mogelijk om een eigen design op onze sites te plaatsen of een heel eigen site te laten maken. In dat laatste 
geval is het wel van belang om de administratie versie 2 te gebruiken omdat daar een volledige API in zit die de 
functionaliteit doorgeeft naar de eigen website.  

Als gebruikt gaat worden van een door ons geleverde website maar met een afwijkend ontwerp dan is het nodig dat de 
ontwerper weet welke functionaliteit gewenst is en daar het ontwerp op afstemt. De ontwerper levert dan voor elk scherm 
een ontwerp aan waarbij wij dit ontwerp om kunnen zetten naar de technische werking op het door ons geleverde Drupal 
CMS. Vraag hiervoor vooraf een offerte aan om verrassingen te voorkomen. 

Maar er zijn wel een paar kanttekeningen waar we eerlijk in willen zijn. Die gelden voor het werken met een eigen website 
en onze API maar ook voor eigen ontwerpen geïmplementeerd op ons Drupal systeem. 

• Als wij met nieuwe functionaliteit in de administratie of in de website komen, dan bouwen wij die in het standaard 
ontwerp in. Als wij dat ook moeten doen in een eigen ontwerp op ons systeem, dan kan dat, maar niet binnen het 
abonnement. Dat is meerwerk.  

• Het laten maken van een eigen ontwerp is relatief kostbaar. Het designbureau rekent als snel enkele duizenden 
euro's en het laten maken van het thema obv het design kost ongeveer hetzelfde. Hou bij het opvragen van een 
offerte voor een eigen design dus ook rekening met de kosten voor het technisch implementeren van dat design. 

• En hou bij het werken met een eigen design rekening met mogelijk maatwerk op het onderhouden van het 
ontwikkelde thema in de toekomst.  

Een voorbeeld van een voormalig eigen design wat op de vorige websites is omgezet naar een specifiek thema voor Drupal is 
de website van de volksuniversiteit Amsterdam. Links was het in Drupal 7 nog een specifiek thema, rechts is de 
implementatie daarvan op Drupal 9 waarbij het niet langer een eigen thema is, maar een met CSS aangepast ontwerp op 
precies hetzelfde systeem waar alle andere sites ook op draaien. Makkelijker te onderhouden qua functionaliteit dus.  
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EIGEN CSS 

INTRODUCTIE 

De functionaliteit van de MijnVolksuniversiteit websites en de administratie is nauw verweven. Elk ontwerp van een 
individuele website moet zodanig worden geïmplementeerd dat de samenwerking tussen de site en de admin blijft werken 
zoals bedoeld. Alle websites worden door ons standaard voorzien van een ontwerp dat iedereen bekend is. Een homepage 
met horizontale stroken die met ingang van deze versie van de website ook vrij kan ingedeeld kan worden, categorie-
landingspagina's met navigatie en veel SEO tekst mogelijkheden. Een voorbeeld van de indelingsmogelijkheden binnen het 
standaard ontwerp staat hieronder weergegeven. 

In het eerste plaatje staat de standaard agenda weergave.  

In het tweede plaatje zie je dezelfde agenda, maar nu in twee kolommen met een voorbeeld 'Image with text' widget er 
naast en de kleur 'light' uit het kleurenpallet op de achtergrond. De twee kolommen weergave in de Agenda view is ingesteld 
bij de 'Opmaakinstellingen' op het Dashboard terwijl de twee kolommen weergave (agenda en daarnaast tekst met foto) is 
gedaan door een 'Two column wrapper' toe te voegen om de agenda en de tekst ruimte heen. 

Het derde plaatje is de standaard agenda, maar dan voorzien van eigen 'CSS' (Cascaded Style Sheet). Hiermee zijn de schuine 
lijnen gemaakt en de kaders bepaald. Het vierde plaatje heeft geen eigen CSS maar is ingesteld met de opties beschreven in 
de styling sectie.  

Dit zijn voorbeelden van de mogelijkheden van eigen style opties. 

   

   

CSS INVOEGEN 

Eigen CSS invoegen gebeurt via het Dashboard/Thema-instellingen. Onderaan de pagina staat een test invoergebied waar de 
eigen CSS ingezet kan worden. Bij het laden van een pagina op de website wordt de eigen CSS als laatste, dominante 
instructie geladen. CSS is een programmeertaal waarmee veel mooie dingen gemaakt kunnen worden, maar bij ondeskundig 
gebruik ook veel overhoop kan halen. Een goedbedoelde instructie kan op een bepaalde pagina goed werken, maar ongezien 
op een andere pagina het design onderuithalen. Wij geven om die reden hier geen CSS cursus maar waarschuwen alleen dat 
het toepassen van CSS volledig onder eigen verantwoording valt. Mochten wij nodig zijn om iets te herstellen, dan valt dat 
niet onder het regulier onderhoud! 
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BIJLAGEN 

SPECIFIEKE INSTELLINGEN 

HET VERBERGEN VAN BEPAALDE FILTERS 

Met behulp van CSS zijn bepaalde filters uit te schakelen. De filters op de /agenda pagina zijn een andere dan de navigatie 
hulp op de categoriepagina’s. Als dus bijvoorbeeld het docentenfilter verborgen moet worden, doe dat dan op de categorie 
pagina’s én op de agenda pagina. Deze code moet worden ingevoegd in de eigen CSS om de filters te verbergen: 

Filters onderdrukken op de categorie pagina's: 

• Docenten: .block-facets.block-facet-blocktutors { display: none;} 
• Lesvorm: .block-facets.block-facet-blockcourse-form {display: none;} 
• Dag van de week: .block-facets.block-facet-blockday-of-week {display: none;} 
• Dagdeel: .block-facets.block-facet-blockpart-of-day {display: none;} 
• Locaties: .block-facets.block-facet-blocklocations {display: none;} 

Om de filters niet te tonen op de agenda pagina: 

• Docenten: .block-facets.block-facet-blockagenda-tutors { display: none;} 
• Lesvorm: .block-facets.block-facet-blockagenda-course-form {display: none;} 
• Dag van de week: .block-facets.block-facet-blockagenda-day-of-week { display: none;} 
• Dagdeel: .block-facets.block-facet-blockagenda-part-of-day { display: none;} 
• Locaties: .block-facets.block-facet-blockagenda-locations { display: none;} 

Lesvorm op detailniveau: Als de lesvorm helemaal niet gebruikt wordt, dan hoeft die waarschijnlijk ook niet te tonen op de 
cursus detail pagina omdat de keuze daar dan altijd standaard op klassikaal staat en online nooit gekozen kan worden. In dat 
geval kan die 'selector' helemaal uitgezet worden door de volgende regel aan de CSS toe te voegen:  

[id*="attributes-attribute-course-form"] { display: none; } 

HET VERBERGEN/TONEN VAN DE TEKST NAAST HET LOGO OP DE HOMEPAGE 

Als de sitenaam of de slogan naast het logo uitgezet moet worden, maak dan een support ticket aan met een verzoek 
daartoe.  

HET OPENEN VAN EEN CSV IN EXCEL 

Open Excel en open een nieuwe, lege spreadsheet. Ga nu naar de functie ‘Gegevens’ en open het CSV bestand uit de 
downloads folder met de functie ‘Gegevens ophalen’ (de beste optie) of ‘Uit tekst/CSV’ (bewerkelijker). Het resultaat is een 
Excel met twee kolommen waaruit o.b.v. de datum de juiste emailadressen met knip/plak overgenomen kunnen worden.  
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FAQ 

WAAROM OPENT ER GEEN VENSTER MEER ALS JE EEN CURSUS IN DE WINKELWAGEN PLAATST? 

Wij proberen ons maximaal aan de richtlijnen van de WCAG te houden. Een venster is voor iemand met een visuele 
beperking niet handig, de inhoud kan niet worden voorgelezen. Daarom hebben wij het venster vervangen door een 
informatiebalk bovenaan het scherm waarin dezelfde informatie wordt getoond, maar die wel voorgelezen kan worden aan 
een bezoeker. 

HOE GAAT DE 'OMSCHAKELING' NAAR DE NIEUWE SITE? 

Het omzetten van de site verloopt volgens de volgende stappen: 

1. De nieuwe site wordt eerst helemaal ingericht én getest op de test omgeving. Als jullie vinden dat hij klaar is, dan 
begint het omzetten. 

2. Wij kopiëren de test site naar de productieserver. Vanaf dat moment worden aanpassingen op de test server niet 
meer overgezet naar productie. Als je op de productiesite iets wilt aanpassen, dan doe je dat daar. 

3. Als er redirects nodig zijn omdat pagina url's zijn veranderd, dan moeten we die op dit moment toevoegen. 

4. Nu moet de DNS (de verwijzing van je site url naar de server) worden aangepast. Als wij die hosten dan doen wij dat, 
als jullie dat bij een ander hosten, dan krijg je van ons een IP adres wat je moet doorgeven. Net voor het 
omschakelen halen we nog een laatste keer de inschrijvingen van de huidige site op. Tijdens het omschakelen (af te 
stemmen met de DNS provider dus), zetten we de oude site in onderhoud om te voorkomen dat er inschrijvingen op 
binnenkomen. Dit hoeft normaal gesproken niet langer te duren dan enkele minuten, afhankelijk van de 
beschikbaarheid van je DNS provider. 

5. Zodra de omschakeling zichtbaar is (de nieuwe site verschijnt op je bekende url), dan is het klaar. Wij halen nog de 
menuoptie weg uit de administratie waarmee je de inschrijvingen van de oude site ophaalde en we zijn rond. 

WAAR MOET IK OP LETTEN ALS IK OP MIJN NIEUWE SITE EEN ANDERE CATEGORIESTRUCTUUR WIL 
DAN DE HUIDIGE? 

Feitelijk maar op één ding en dat is dat de categoriestructuur op de huidige site ook wijzigt als je die nu al aanpast. Als dat 
geen probleem is, dan moet je jezelf alleen wel realiseren dat je zorgvuldig opgebouwde Google reputatie verdwijnt voor 
elke pagina die een andere naam krijgt als gevolg van je structuuraanpassing. Als je pagina's dezelfde naam houden, maar 
alleen op een andere plek in een structuur komen, dan maakt dat niet uit. Check wel op je huidige site of de 'tegeltjes' op de 
homepage wel naar de juiste categorie blijven verwijzen. Zo niet, dan herstel je dat in het CMS. 
Maar, mocht je dat allemaal wel een probleem vinden, dan is alleen de volgende oplossing mogelijk: 

• Bereid je nieuwe structuur voor in iets waar vanuit je later makkelijk kan knippen/plakken (Excel bijvoorbeeld). Zet 
daarin alvast de Titel, SEO teksten en meta description die je wilt aanleggen in de nieuwe structuur. Je kan die dan 
later makkelijk overzetten naar het systeem. Maak ook het nieuwe plaatje vast klaar. 

• Bepaal vervolgens of er redirects moeten worden aangebracht van een oude url naar een nieuwe url om de 
reputatie in stand te houden. Werk die gelijk uit in dezelfde Excel in twee kolommen: huidige url -> nieuwe url. 

• Mocht je nu de structuur willen aanpassen en je vindt het geen probleem dat die op de huidige site ook al aanpast, 
dan kan je verder gaan. Maar... bedenk dat als je categorieën weggooit omdat je ze in het nieuwe seizoen niet meer 
nodig hebt, dat de daaraan gekoppelde cursussen niet meer op de site worden getoond. Dus als je het nu wilt doen, 
verander dan bestaan namen van categorieën of voeg nieuwe toe, daar loop je dan weinig risico mee. 

• Als je gelijk door wilt en je hebt redirects, dan moet je het moment waarop je wilt aanpassen met ons afstemmen 
zodat we jouw redirects in de site kunnen zetten (zowel de huidige als ook de nieuwe). 
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• Doe de aanpassingen binnen 1 dag want 's nachts wordt je site geupdate en je wilt geen incomplete categorieboom 
op je site. 

• Je kan ook de 'papieren' voorbereiding klaar leggen tot het moment waarop je huidige aanbod op de site niet meer 
veranderd. We zouden dan het updaten van de huidige site alvast stop kunnen zetten waardoor die niet meer 
veranderd. Dan heb je de handen vrij om de structuur aan te passen en die naar de nieuwe site te brengen. Deze 
laatste optie heeft onze voorkeur omdat er dan geen risico's worden genomen met de bestaande site. 

• En als laatste voeg je op de nieuwe site je 'Info tiles' toe waarin je de nieuwe categorieën plaatst. 

HOE WORDEN DE EMAILADRESSEN VERZAMELD VOOR GEBRUIK IN DE NIEUWSBRIEF 
MAILSOFTWARE? 

Een bezoeker van de site kan tijdens het aanmelden een vinkje aanzetten om aan te geven dat er belangstelling is voor de 
nieuwsbrief. Dit email adres wordt doorgegeven aan de administratiemodule, maar ook op de te downloaden lijst met 
abonnees geplaatst.  

Daarnaast kan een bezoeker van de website ook een emailadres achterlaten in een widget die bedoeld is om bezoekers die 
nog niet inschrijven, toch op de maillijst te krijgen. Deze widget is standaard de Drupal 9 widget waarmee het email adres 
aan dezelfde lijst wordt toegevoegd als die van de aanmeldingen waarbij het vinkje nieuwsbrief is aangezet. Maar, het is ook 
mogelijk om een eigen widget op de site te zetten via een HTML/CSS/JS type widget (zie hiervoor in de handleiding). Via zo’n 
widget van bijvoorbeeld MailChimp of een andere maildienst worden de aanmeldingen voor de nieuwsbrief die niet via de 
inschrijving lopen direct op de maillijst van MailChimp (o.i.d.) gezet. Dit geldt dus niet voor de personen die het vinkje 
nieuwsbrief hebben aangezet tijdens de inschrijving. 

Om dus de aanmeldingen voor de nieuwsbrief compleet te houden is het verstandig om net voor het verzenden van een 
nieuwsbrief de abonnees via het Dashboard te downloaden en de nieuwe adressen sinds de laatste download via knip/plak 
uit de download naar MailChimp (o.i.d.) te zetten.  MailChimp (o.i.d.) houdt wel bij wie er al in zaten of wie zich inmiddels 
had afgemeld. Hoe op eenvoudige wijze van de CSV download een mooie Excel is te maken staat in één van de bijlagen in 
deze handleiding.  


