
Haal meer uit Joomla 3.3 
 

Joomla is al jaren een van de populairste systemen om websites te maken, maar de makers rusten 

niet op hun lauweren. Dit jaar verscheen alweer versie 3.3, die beginnende én gevorderde 

gebruikers weer heel wat nieuws biedt. In mijn nieuwe boek Tips en tools voor Joomla 3 ligt de 

focus op die verbeteringen: wat heb je er als gebruiker aan en wat betekent het voor jouw 

website? Vier voorbeelden van de slimste nieuwe features. 

Voorbeeld 1: niet zoeken, maar klikken 

In Joomla 3.3 ligt de nadruk op gebruiksgemak. Een voorbeeld: als je een blokje ‘Laatste nieuws’ op 

de homepage wilde aanpassen, moest je tot nu toe inloggen in de beheeromgeving en ontdekken 

waar je de nieuwsmodule kon vinden. Nu niet meer: als beheerder kun je ook inloggen aan de 

voorkant van de site. Niet alleen om artikelen te maken of aan te passen, maar ook met één klik elk 

moduleblokje of menu aan te passen dat je ziet op de gewone site. Zo is bewerken en updaten van 

de site veel gemakkelijker geworden. 

Voorbeeld 2: blunders ongedaan maken 

Een tweede topfeature van Joomla 3.3 is versiebeheer. Voorheen was er geen weg terug als je een 

pijnlijke blunder maakte: een bestaand artikel overschrijven met een verkeerde, nieuwe versie. Of als 

een andere beheerder per ongeluk met zijn vingers aan jouw artikel zat. Nu bewaart Joomla vorige 

versies van artikelen. Was een vorige versie beter? Dan kun je de verschillende artikel-revisies 

vergelijken en terugzetten. Hoe dat werkt, lees je in de nieuwste versie van Tips en Tools. 

Voorbeeld 3: makkelijker een mooiere website 

Een derde topper in Joomla 3 is de ingebouwde bibliotheek met standaard CSS-stijlen, Bootstrap. Dat 

is een geweldige basis voor elke website, die je veel werk uit handen neemt bij het vormgeven: 

allerlei stijlen voor pagina-indeling, koppen, knoppen en dergelijke zijn al voorhanden. Met de 

nieuwe template-editor,  met Bootstrap en Joomla’s ‘Module class achtervoegsels’ geef je nu elk 

onderdeel van de webpagina precies de vorm, kleur en lettertypen die je wilt. Bovendien lees je in 

Tips en tools voor Joomla 3 ook hoe je zelf een template maakt met Bootstrap als basis. 

Voorbeeld 4: meer gratis extra’s 

Voor Joomla waren al duizenden uitbreidingen beschikbaar, maar voor versie 3.3 zijn er nóg meer en 

ze worden bovendien steeds gelikter. Zodat je met nul moeite een YouTube-filmpje in je artikel 

plaatst – gewoon even knippen en plakken. Zodat je simpel afbeeldingen op de site plaatst – zo 

vanuit je camera, waarna je ze in Joomla verkleint en bijsnijdt. In Tips en tools voor Joomla vind je 

veel praktijkvoorbeelden van (gratis) extensies voor Joomla: bijvoorbeeld voor formulieren, 

nieuwsbrieven of fotoslideshows.  

De gedachte achter Tips en tools 

Tips en tools voor Joomla 3 is het boek waar ik zelf naar op zoek was toen ik leerde werken met 

Joomla. Niet over het systeem en de techniek, maar over de praktische toepassing, met levensechte 

voorbeelden van goede, functionele websites. Ik hoop dat deze nieuwe versie je helpt om nog meer 

uit Joomla te halen: meer plezier én meer mooie websites. 

Eric Tiggeler 


