
Workshop Publiceren op het web 

Content Management Systemen

a. Algemeen

Veel websites moet je op je eigen computer maken, bij houden en elke keer uploaden naar de 
webserver (computer) bij je hosting provider. Je bent dan afhankelijk van degene die de 
website beheert en die de kennis heeft om een webpagina te maken (de HTML code).

Er zijn inmiddels veel softwarepakketten waarbij je websites on-line kunt bijhouden door 
middel van invoerschermen (formulieren), zonder dat kennis van het maken van een website 
(HTML) nodig is. Dit heet dan een Content Management Systeem (CMS). Het systeem 
genereert de HTML code dan on-line. Content management systemen zijn er in verschillende 
soorten en maten. 
Er zijn diverse goede gratis softwarepakketten op internet te vinden, waarmee je de website 
naar eigen inzicht kunt inrichten, en waarmee veel gebruikers van hun eigen computer via on-
line formulieren een bijdrage kunnen leveren. De pakketten vaak uit verschillende modules die 
je wel of niet kunt installeren (wel of niet een forum, nieuwsbrief, fotoalbum etc.). De 
pakketten bieden meestal diverse sjablonen die je kunt gebruiken of verder aanpassen. Er is 
een uitgebreide rechtenstructuur voor de verschillende soorten gebruikers. 

Goed overzicht van gratis en open source content management systemen vindt je op 
www.opensourcecms.com. Hier kun je ook demoversies uit proberen.

b. Drupal en het kennisplatformbewoners.nl
Het content management systeem dat gebruikt wordt voor kennisplatformbewoners.nl is 
Drupal. Drupal behoort tot de beste open source, gratis verkrijgbare systemen, samen met 
o.a. Joomla.

Wat kunnen gebruikers op het kennisplatformbewoners.nl
 Berichten plaatsen;
 Afbeeldingen plaatsen;
 Weblink toevoegen;
 Projecten toevoegen;
 Forumonderwerpen indienen;
 Reageren op de bijdragen van anderen;
 Zichzelf aanmelden bij de openbare groepen;
 Aan alle soorten bijdragen kan een gebruiker een of meer thema's koppelen. Dit zorgt 

automatisch voor het onderbrengen van het bericht in de menustructuur
 Bij weblinks en projecten kunnen gebruikers ook een locatie aangeven. Deze bijdragen 

verschijnen dan weer in het projectenoverzicht.
 De eigen account instellingen aanpassen.

Wat kunnen redactieleden extra:
 Een eigen weblog behouden.
 Fotoalbums maken en meer foto's tegelijk oploaden;
 Enquêtes (peilingen) opstellen;
 Webformulieren aanmaken;
 Boekpaginas aanmaken en de boekstructuur beheren;
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 Video- en audioberichten plaatsen.

Wat kan de beheerder extra:
 gebruikers beheren;
 de menustructuur aanpassen;
 de thema's (categorieën) aanpassen;
 de blok-indeling van de site aanpassen;
 nieuwe overzichtspagina's maken;
 Een ander sjabloon kiezen voor de website;
 De instellingen van de site en van de verschillende modules aanpassen.
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