
Geen Joomla 3.5, wél grote veranderingen 
 
Wie	  zelf	  een	  website	  wil	  bouwen,	  kan	  eigenlijk	  niet	  om	  Joomla	  heen.	  De	  nieuwste	  versie	  van	  dit	  
contentmanagementsysteem	  is	  krachtiger	  en	  gebruiksvriendelijker	  dan	  ooit.	  Maar	  …	  wat	  is	  nu	  de	  
meest	  recente	  versie	  van	  Joomla?	  
 
Jarenlang hebben de makers van Joomla aangekondigd dat de volgende versie 3.5 zou heten. Tot de 
plannen een paar maanden geleden veranderden. Er komt géén definitieve versie 3.5. In plaats daarvan 
telt Joomla door: 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 … Dat lijkt verwarrend, maar het heeft veel voordelen.  

 

Geen definitieve versie, maar continue updates 

Door de ontwikkeling niet te bevriezen bij één versienummer, kunnen de makers Joomla geleidelijk 
verbeteren en nieuwe mogelijkheden inbouwen. Als gebruiker profiteer je zo voortdurend van 
verbeteringen, zonder dat je moet leren werken met een volledig nieuwe versie. Bovendien gaat 
updaten vanzelf: Joomla checkt automatisch of er updates zijn en je installeert ze met één klik.  

 

Grote verbeteringen sinds Joomla 3.0 

Wat houden die tussentijdse verbeteringen in? Veel, als je afgaat op wat er allemaal veranderd is sinds 
enkele jaren geleden Joomla 3.0 verscheen. Vergeleken met die eerste versie zijn de mogelijkheden en 
het gebruiksgemak flink vergroot. Een paar voorbeelden: 

• Tags toevoegen: je kunt artikelen en andere content nu ‘taggen’. Voeg de tag ‘joomla’ toe aan 
je artikelen en je bezoeker vindt met één klik alle artikelen over dat onderwerp. 

• Content wijzigen aan de ‘voorkant’ van de site: bekijk de website zoals de bezoeker die ziet en 
klik  rechtstreeks op artikelen én andere blokken (menu’s, modules) om ze meteen te 
bewerken. 

• Uitbreidingen installeren direct vanuit Joomla: het CMS bevat nu een ingebouwde ‘app store’ 
waarin je met een paar klikken uitbreidingen selecteert en direct installeert. 

• Versiebeheer: toch niet tevreden over een artikel dat je net hebt opgeslagen? Open eerder 
opgeslagen versies, vergelijk veranderingen en zet de gewenste versie terug. 

• Een nieuwe template-editor: je kunt de vormgeving van de site aanpassen binnen Joomla zelf. 
Standaard is Joomla 3 bovendien geschikt voor het mobiele web: je kunt de site dus 
probleemloos bezoeken (én bijhouden) met je smartphone.  



Kies het juiste boek over Joomla 

De versie die je nu kunt downloaden is Joomla 3.3 – maar 3.4 zit er alweer aan te komen. Door die 
snelle opeenvolging zijn de geplande titels voor mijn boeken over Joomla gewijzigd. Er komen geen 
boeken specifiek over één tussenversie (zoals 3.5). In plaats daarvan heet mijn nieuwe boek 
Basiscursus Joomla 3 Herziene Editie, en later dit jaar verschijnt voor gevorderde gebruikers Tips en 
tools voor Joomla 3. Beide zijn geschikt voor Joomla vanaf versie 3.3 – en als de makers ons in 
volgende tussenversies verrassen met nog meer moois, dan vind je daarover updates op de site bij het 
boek (www.joomla.erictiggeler.nl). 

 
 
 
Over de schrijver 

Eric Tiggeler is tekstschrijver én bouwt mooie, functionele websites. Hij schreef onder andere de 
Basiscursus Joomla 3, Tips en tools voor Joomla en Basiscursus Drupal 7. Zijn specialisme: moeilijke 
zaken glashelder uitleggen. Kijk ook op www.joomla.erictiggeler.nl. 

 

http://www.managementboek.nl/boek/9789462450332/basiscursus-joomla-3-herziene-editie-eric-tiggeler
http://www.managementboek.nl/boek/9789462450318/tips-en-tools-voor-joomla-3.5-eric-tiggeler

