


• Wat is een forum?
• Software
• Enkele inrichtingskeuzes
• Installeren
• Inrichten
• Nawoord



• Kortweg: een digitaal discussieplatform.
• Functies, onder andere:

- een onderwerp (topic) starten;
- een reactie (post) plaatsen;
- reageren op reacties;
- inhoud indelen door het maken van categorieën;
- modereren. 



• Als je gaat voor gratis software, dan zijn de 
keuzemogelijkheden beperkt.

• De Joomla Extensions Directory (JED) 
(https://extensions.joomla.org) noemt binnen de categorie 
Forum vijf mogelijkheden.

• Drie daarvan bestaan uit te betalen software.
• De twee gratis mogelijkheden zijn:

- ChronoForums;
- Kunena.

• Kunena is de bekendste. De JED meldt: “Kunena is the 
leading Joomla forum component. Downloaded more than 
8 M times in 9 years. Kunena is the only forum/discussion 
solution for Joomla that is community driven - true open 
source - public self-help forums, GitHub and 
documentation Wiki.

• ChronoForums hoeft overigens niet slecht te zijn: wel veel 
minder reviews, maar de waardering is met 4 sterren 
vergelijkbaar met die voor Kunena.

https://extensions.joomla.org/


• In deze presentatie, je zag het al aan de titel van de 
presentatie, gaan we uit van Kunena.

• Dat installeren we binnen een ‘kale’ Joomla-site 
zonder andere functies (dat leidt in een van de 
volgende sheets tot het uitschakelen van andere 
modules dan die voor het forum). 



• Alvorens te starten moet je keuzes maken met betrekking 
tot de toegang tot het forum.

• Een voor de hand liggende opzet (maar het kan ook anders) 
is:
• website en forum alleen toegankelijk voor geregistreerde 

gebruikers;

• gebruikers moeten zich eerst registreren;

• elke registratie door een (nieuwe) gebruiker wordt gemeld aan de 
administrator met een notificatie in de vorm van een zogenoemde 
systeem-e-mail (dus een digitaal bericht);

• de administrator moet elke registratie van een nieuwe gebruiker 
eerst goedkeuren;

• als de administrator een registratie heeft goedgekeurd, dan wordt 
dat aan de desbetreffende nieuwe gebruiker gemeld met ook een 
notificatie.

• In deze uitleg kiezen we voor deze opzet (ondanks dat het 
goed instellen en laten werken van systeem-e-mail soms 
lastig is).



• Uitgangspunt is een kale Joomla-installatie.
• Bij Algemene instellingen → Gebruikers stel je – uitgaande 

van de keuzes in de vorige sheet - het volgende in:
- gebruikersregistratie: Ja;
- registratie/gebruikersgroep nieuwe gebruikers: Registered;
- wachtwoord versturen: Nee;
- accountactivatie door administrator: Ja;
- notificatie daarvoor naar administrator: Ja.

• Maak alle actieve modules inactief behalve de module 
Hoofdmenu.

• Maak de module Hoofdmenu toegankelijk voor alleen 
geregistreerde gebruikers.

• Koppel de menu-optie Home aan het menu-itemtype 
Inlogformulier (in de cluster Gebruikers).

• Maak een menu-optie Uitloggen en koppel die aan het 
menu-itemtype Logout (eveneens in de cluster Gebruikers).

• Stel de systeem e-mail in in Algemene instellingen → tab 
Server (details laat ik hier rusten; zo nodig zelf uitzoeken).



• De JED verwijst voor het downloaden van Kunena naar 
https://www.kunena.org/download.

• Naast Kunena in de Engelse versie vind je daar ook een 
taalpakket.

• Download beide extensies en installeer die op de 
gebruikelijke manier. Dat levert  het volgende op:
- component Kunena;
- een Kunena Language Pack;
- een bestand Kunena Language - Dutch (Netherlands);
- diverse plugins.

• Na installatie is een deel van de geïnstalleerde extensies 
actief en een ander deel niet (waaronder plugins voor extra 
mogelijkheden en integratie met andere onderdelen van 
een Joomla website; dat laten we hier voor wat het is).

• Na installatie staat er een menuoptie Forum in het 
Hoofdmenu/main menu. Die staat dan nog op inactief. 
Zodra je die menu-optie actief maakt, kun je het forum al 
gebruiken.

https://www.kunena.org/download


• De kern van Kunena is een component.
• Open die component en je krijgt een dashboard voor 

inrichten.
• Het belangrijkst zijn het maken van passende categorieën 

onder het Hoofdforum en het instellen van de 
bijbehorende rechten.

• Dat laatste houdt bij deze opzet in:
- ga per categorie en bovenliggend niveau (het hoofdforum) naar 

Categoriemachtigingen;
- kiers daar voor gebruikersgroep Registered en in de velden 

daaronder 2 x voor Nee.

• Bij Gebruikers tenslotte kun je een gebruiker openen om 
die moderator te maken.

• En dan moet het al werken. Testen doe je door anderen te 
vragen zich te registreren, als administrator die registraties 
goed te keuren, waarna men zogenoemde ‘posts’ kan 
plaatsen en kan gaan reageren op elkaars posts.



• Ken en begrijp je hiermee alle mogelijkheden en 
instellingen van Kunena?

• Nee.
• Maar is dat nodig?
• Nee. Met een paar instellingen zoals in deze presentatie 

uitgelegd, heb je al iets dat gewoon werkt.
• De rest kun je naar behoefte wel of niet verder verkennen.

a3@a3s.nl

mailto:a3@a3s.nl

