


• Wat zijn modules?

• Wat is functioneel gezien de bedoeling?

• Hoe werkt dit in Joomla?

• Hoe maak je dit in Joomla?

• Voorbeeld



• Modules zijn functieblokken die je aanvullend op de centrale 
content van een website (een component) kunt positioneren en 
gebruiken. De login-functie is zo’n module. Het tonen van 
nieuwsberichten gebeurt ook met een module.

• Modules zijn er in drie varianten wat betreft beschikbaarheid, 
geïnstalleerd zijn en actief zijn:
– sommige modules zijn na een standaard installatie van Joomla al actief en 

gepositioneerd;

– sommige modules zijn na een standaard installatie van Joomla al wel 
geïnstalleerd en daarmee beschikbaar maar nog niet actief en gepositioneerd;

– en er zijn modules die nog niet geïnstalleerd zijn, maar wel beschikbaar op 
internet als een extensie (uitbreiding op Joomla). De meeste staan in de Joomla 
Extensions Directory (JED). Na dergelijke modules aanvullend geïnstalleerd te 
hebben kun je ze ook actief maken en positioneren.

• De al geïnstalleerde en daardoor beschikbare modules vind je 
onder Extensies → Beheren → Manage. Daar vind je ook de 

beschikbare module: ‘Artikelen – Nieuwsflits’ of ‘Articles –
Newsflash’.

• De al gepositioneerde actieve modules vind je onder Extensies →

Modules.



• Een plek op je website met een lijst met nieuwsberichten.

• Deze lijst staat over het algemeen in een kolom links of rechts 

van de centrale content.

• De lijst blijft altijd zichtbaar, dus ook als je naar een ander artikel 

met andere content gaat.

• Het laatste nieuwsbericht staat bovenaan; oudere nieuwsberichten 

schuiven door naar beneden.

• Elk nieuwsbericht begint met een relatief korte tekst; de rest volgt 

na een ‘lees-meer’-knop.

• Bij klikken op die knop verschijnt het volledige bericht als een 

gewone contentpagina (in de middelste kolom bij een website met 

drie kolommen).



• Met een actieve module voor nieuwsflitsen.

• Op basis van een daarvoor beschikbare module met de naam 

‘Artikelen – Nieuwsflits’ of ‘Articles – Newsflash’.

• De nieuwe actieve module heeft een positie.

• Er zijn nieuwsberichten in de vorm van artikelen die vallen in een 

categorie met bijv. de naam ‘Nieuwsflitsen’.

• De module toont de artikelen die vallen in die categorie.

• De module toont de artikelen in een gewenste volgorde.

• Bij een nieuw artikel schuiven oudere artikelen door.

• Omdat de ruimte in een kolom links of rechts van de centrale 

content beperkt is, is het gebruikelijk dat in een 

nieuwsberichtartikel een lees-meer-teken staat voor als je het 

gehele verhaal wilt lezen. Dat hele verhaal wordt ook dan nog wel 

getoond in de linker- of rechterkolom. Een alternatief waarvoor we 

in dit voorbeeld kiezen is op de plaats waar anders een lees-meer-

teken zou staan een link te plaatsen naar een ‘gewoon’ artikel met 

het hele verhaal.



• Ga naar de backend van je website.

• Ga daar naar Inhoud → Categorieën.

• Maak daar voor de nieuwsberichtartikelen een categorie aan.

• Kijk in Extensies → Modules welke modules al actief zijn. Als daar 

nog geen module voor nieuwsflitsen staat, ga dan verder.

• Kijk in Extensies → Beheren → Manage. Daar vind je na een 

standaard installatie de nog niet in gebruik zijnde module: 

‘Artikelen – Nieuwsflits’ of ‘Articles – Newsflash’.

• Ga terug naar Extensies → Modules en kies daar voor het maken 

van een nieuwe module. Selecteer daarbij het moduletype 

‘Artikelen – Nieuwsflits’ of ‘Articles – Newsflash’.

• Geef de nieuwe module een plek door een positie in te vullen die 

beschikbaar is in het actieve template.



• Vul in de nieuwe module de categorie voor nieuwsberichtartikelen 

in die je zojuist aanmaakte.

• Kies in de nieuwe module voor de gewenste volgorde om de 

nieuwsberichten te tonen.

• Loop ook alle andere instellingen door (zoals wel/niet tonen titel 

module en titel artikel).

• Sla de nieuwe module voor nieuwsberichten op.

• Check of de nu nog lege module getoond wordt aan de voorkant 

van de website.



• Ga naar Inhoud → Artikelen en maak een nieuw artikel voor de 

uitgebreide versie van het eerste nieuwsbericht.

• Maak van dat artikel een kopie en maak van die kopie een korte 

versie.

• Vul in dat deze versie van het artikel hoort in de eerder gemaakte 

categorie voor nieuwsberichtartikelen.

• Plaats aan het eind van deze korte versie een verwijzing naar het 

gewone uitgebreide artikel.

• Sla beide artikelen op.

• Controleer aan de voorkant of het nieuwsbericht getoond wordt en 

de verwijzing naar de uitgebreide versie werkt.

• Maak op dezelfde manier een tweede nieuwsbericht en kijk aan de 

voorkant wat het resultaat is.



• Zie www.a3s.nl, in de rechterkolom onder de 
kop Nieuws.

a3@a3s.nl

http://www.a3s.nl/
mailto:a3@a3s.nl

