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1 Inleiding

Drupal is een van de populairste contentmanagementsystemen. Met een 

contentmanagementsysteem (cms) kun je online een website bouwen en 

onderhouden.  Na de installatie van het cms heb je een lege basiswebsite, 

daarna pas je die stap voor stap aan en vul je die met content. 

Wat is een contentmanagementsysteem?
Een contentmanagementsysteem is software die je installeert op een web-
server. Na de installatie heb je meteen een functionerende, lege website. Het 
mooie van een cms is dat het alle denkbare functies bevat waarmee je als be-
heerder de site bouwt, aanpast en uitbreidt. Je hoeft dus niet vanaf nul te begin-
nen, je hoeft niet te programmeren of coderen. 

Met een cms bouw en beheer je de website online, in je webbrowser. Je logt in 
op de site, je komt terecht in de beheeromgeving, en daar pas je de site aan. De 
cms-software bevat alle benodigde functies om pagina’s te maken, menu’s toe 
te voegen, enzovoort. Je kunt afbeeldingen vanaf je computer naar de site kopi-
eren (uploaden). Verder kun je extra’s toevoegen, zoals een bezoekersforum of 
een gallery om foto’s te laten zien. 

Een cms werkt met een database waarin alle content wordt opgeslagen. Hoe 
die content daaruit wordt gehaald, bepaal je als sitebouwer via de instellingen 
die je kiest in het cms: jij bepaalt de mix van stukjes content die samen de web-
pagina’s maken die je bezoeker ziet. 

Om een site met Drupal te maken en onderhouden heb je geen programmeer-
kennis nodig of kennis van codetalen zoals HTML, CSS of PHP. Als je die kennis 
wel hebt, kun je het systeem nog veel verder naar je hand zetten, maar nood-
zakelijk is het niet. 

Wat is Drupal?
Drupal is een gratis beschikbaar contentmanagementsysteem. Het is open-
sourcesoftware: het wordt niet op de markt gebracht door een commerciële 
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orga nisatie, maar wordt ontwikkeld en ondersteund door een wereldwijde 
groep (‘community’) van vrijwilligers. 

De laatste jaren zijn drie contentmanagementsystemen het populairst: Drupal, 
Joomla en WordPress. WordPress wordt gezien als het meest gebruiksvriende-
lijke systeem, maar het is minder veelzijdig. WordPress is vooral de juiste keuze 
als je een weblog nodig hebt. Zowel Joomla als Drupal zijn geschikt voor sites 
waaraan meer eisen gesteld worden: met meer soorten content, met extra’s zo-
als een forum. Joomla is een laagdrempelig systeem dat al meteen een kant-
en-klare voorbeeldsite biedt. Bij Drupal moet je vanaf het begin je eigen keuzes 
maken: je installeert een bijna lege website waarin je zelf aan de slag gaat. Maar 
Drupal is wel een uiterst krachtig en flexibel cms. Standaard zitten er al nuttige 
extra’s in, zoals een forum, blogpagina’s, de mogelijkheid om je bezoekers reac-
ties te laten toevoegen en de mogelijkheid om pagina’s helemaal op maat in te 
delen. Daarmee is Drupal geschikt voor websites op elke schaal: van de site van 
een buurtvereniging tot die van multinationals.

Tot de vorige versie van Drupal werd het systeem vooral gekozen door profes-
sionele webbouwers en door enthousiastelingen die zich wilden verdiepen in 
de techniek. Maar bij Drupal 7 is dat veranderd. Bij de ontwikkeling van deze 
nieuwe versie hebben de ontwikkelaars gebruikersgemak centraal gesteld. Dat 
is gelukt; Drupal is veel laagdrempeliger. Menu’s zijn logischer ingedeeld, de 
manier waarop dingen werken is makkelijker te begrijpen. Al is Drupal geen 
pakket waarmee je in een paar klikken een website installeert, iedereen kan in 
korte tijd een basiswebsite maken die kan blijven groeien en groeien, zonder 
beperkingen. 

Daarbij is hét sterke punt van Drupal de flexibiliteit. Waar je in andere cms’en 
de keuze hebt uit een aantal voorgedefinieerde soorten pagina’s (zoals artike-
len, blogpagina’s, formulieren) kun je in Drupal zélf je paginatypen volledig 
defi niëren. Als je op jouw site een speciaal paginatype nodig hebt, dan kan dat. 
Denk bijvoorbeeld aan productpagina’s met een vaste indeling: productfoto, 
beschrijving, prijsblokje, klantreviews. Of aan filmreviews met vaste plekken 
voor filmtitel, aantal sterren, reviewtekst. Meer dan in andere systemen bepaal 
je in Drupal helemaal zelf wat er op de webpagina verschijnt, desgewenst tot in 
de kleinste details.
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Figuur 1.1: De internationale website van Drupal, http://drupal.org.

De oorsprong van Drupal ligt in België. Dries Buytaert ontwikkelde de eerste 
versie al ruim tien jaar geleden als een bulletin board system (een soort berich-
tenuitwisselsysteem). Dat groeide uit tot een contentmanagementsysteem dat 
inmiddels wereldwijd gebruikt wordt voor miljoenen sites, tot die van het Witte 
Huis aan toe.

Figuur 1.2: Heel uiteenlopende Drupal-sites: http://www.doeland.nl en http://www.white-
house.gov.

Drupal 7: veel vernieuwingen
Aan de nieuwste versie, Drupal 7, is lang gewerkt. Het aantal vernieuwingen is 
dan ook groot. Hierna zie je de belangrijkste.
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Wat is er nieuw in Drupal 7?
 Meer gebruiksgemak

 De beheeromgeving van Drupal 7 is volledig vernieuwd. Het doel: 
een logischer indeling, waarin je gemakkelijker de functies vindt die 
je nodig hebt. Als je de site beheert, toont Drupal je een ‘overlay’: een 
menu- en knoppenbalk die getoond wordt over je gewone site heen. 
Je kunt die beheeromgeving bovendien aan je behoefte aanpassen 
met shortcuts (links) naar ‘favorieten’.

 Gemakkelijker installeren
 De installatieprocedure voor Drupal werkt gemakkelijker. Nadat je 

Drupal hebt geïnstalleerd, kun je bovendien gemakkelijker thema’s 
en modules (met extra functionaliteit) installeren, vanuit Drupal 
zelf.

 Meer extra’s
 Er zit méér in de standaardversie van Drupal. Vroeger installeerde je 

eerst een basisversie van Drupal waar je vervolgens zelf allerlei nood-
zakelijke extra’s aan moest toevoegen, zelfs voor zoiets simpels als 
het invoegen van afbeeldingen in je webpagina’s. Nu zitten veel van 
die extra’s al ingebouwd in Drupal. Een welkome aanvulling die nu 
standaard is ingebouwd, is de mogelijkheid om je eigen pagina-inde-
lingen te bepalen, wanneer je niet genoeg hebt aan de standaardpa-
gina’s. 

 Nieuwe vormgeving
 Drupal gebruikt nieuwe thema’s (ook wel sjablonen of templates 

genoemd). Thema’s bepalen hoe een Drupal-site eruitziet. Drupal 7 
heeft een nieuw, modern en overzichtelijk standaardthema, Bartik. 
Maar ook voor de ‘achterkant’ van de site, de beheeromgeving, is er 
een nieuw thema (Seven).

 Eenvoudig werken met ingelogde gebruikers
 Wil je gebruikers laten inloggen, hun eigen berichten laten schrijven, 

berichten laten verwijderen? Dat is nu eenvoudiger. Drupal 7 bevat 
een overzichtelijke pagina met alle mogelijke toegangsrechten. Je 
kunt met een paar vinkjes de beschikbare rollen (zoals de rol ‘inge-
logde bezoeker’) koppelen aan de juiste rechten.

Op http://drupal.org/drupal-7.0/nl lees je meer over de vernieuwingen van  
Drupal 7.

Voor wie is dit boek?
De Basiscursus Drupal 7 is bedoeld voor iedereen die een website wil maken 
met Drupal en nog geen ervaring heeft met dit contentmanagementsysteem. 
Misschien heb je al eens kennisgemaakt met eerdere versies van Drupal; dan 
kun je je kennis met deze basiscursus opfrissen. 
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Als je Drupal net leert kennen, dan kunnen de ongekende mogelijkheden van 
het systeem overweldigend overkomen: het is alsof je beschikt over een bouw-
pakket zonder gebruiksaanwijzing. Als je de Drupaldoos uitpakt, beschik je 
over honderden onderdelen, componenten, stukjes en beetjes, maar waar be-
gin je als je gewoon een website in elkaar wilt zetten? Doordat Drupal zo’n flexi-
bel systeem is, zijn er vaak verschillende manieren om iets te bereiken – maar 
wat is voor jou de beste manier? De Basiscursus helpt je op weg. 

Het uitgangspunt is niet de techniek, maar de gebruiker: het draait om jou 
en wat jij wil: een mooie, functionele website bouwen. Hoe gebruik je Drupal 
daarbij, en wat zijn handige keuzes om dat doel te bereiken? Dit boek is be-
doeld om je overzicht te bieden en te leren hoe je de juiste stappen zet en de 
juiste onderdelen kiest om jouw website in elkaar te zetten.

Inhoud van deze basiscursus
In dit boek leer je stap voor stap hoe je een website bouwt met Drupal 7. Je in-
stalleert de software, maakt aanpassingen en maakt verschillende soorten 
pagina’s. Je voegt menu’s toe, je installeert extra’s (speciale functies) en je stelt 
de site open voor andere gebruikers. Ten slotte pas je de lay-out van je site aan 
naar je eigen smaak.

Ook al is dit een basisboek, we beperken ons niet tot de basisfuncties. Tenslotte 
is het sterke punt van Drupal juist dat je websites kunt maken die meer bieden 
dan de standaardmogelijkheden. Ook als beginnende gebruiker van Drupal 
kun je al snel leren hoe je een site maakt die er goed uitziet, verschillende soor-
ten content bevat en prettig werkt. 

Aanwijzingen voor het gebruik van dit boek
Deze basiscursus is bedoeld om naast de computer te gebruiken. Zo zie je di-
rect hoe Drupal werkt en kun je meteen in de praktijk brengen wat je leert. Elk 
hoofdstuk in de basiscursus bevat oefeningen waarmee je alle handelingen on-
der de knie krijgt die je als webdesigner nodig hebt. In grote lijnen bouwen de 
hoofdstukken voort op elkaar, maar je hoeft niet alle oefeningen te doen en ze 
niet in een vaste volgorde te doorlopen.

Toetsen die je op het toetsenbord indrukt, worden in een vet lettertype weerge-
geven. Bijvoorbeeld: druk op de Enter-toets. Ook stukjes tekst die je moet in-
typen, worden vet weergegeven.

De namen van schermonderdelen, opties, dialoogvensters en knoppen wor-
den weergegeven in dit lettertype. 

Tips en waarschuwingen herken je aan deze vormgeving.
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Website
Je kunt de oefeningen in deze basiscursus prima doen zonder extra bestanden. 
Wil je de specifieke afbeeldingen, logo’s en dergelijke uit de voorbeelden in 
dit boek downloaden? Ga dan naar http://www.academicservice.nl en ga naar 
Basis cursus Drupal 7. Daar vind je de voorbeeldbestanden die je kunt down-
loaden om ze te gebruiken in de oefeningen.

Heb je vragen? Ga dan naar http://www.drupal.erictiggeler.nl. Op die website 
vind je een contactformulier. Aarzel niet om vragen te stellen of suggesties te 
doen. 

Deze basiscursus is gebaseerd op de Nederlandse versie van Drupal 7. Op het 
moment van schrijven is Drupal 7 bijna volledig vertaald, maar het kan zijn dat 
sommige woorden nog in het Engels zijn. Ook sommige uitbreidingen voor  
Drupal zijn niet vertaald; daar kom je in dit boek de Engelse teksten tegen.
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2 Drupal installeren

Drupal is software die je installeert op een webserver. Als je dat nog nooit 

gedaan hebt, lijkt dat misschien ingewikkeld. Toch is het prima te doen 

wanneer je stap voor stap de installatieprocedure volgt. De eerste keer kan het 

je wat meer tijd kosten, maar geroutineerde gebruikers installeren de software 

in een paar minuten.

2.1 In dit hoofdstuk

– Wat heb je nodig?
– Stap 1: een database maken
– Stap 2: Drupal downloaden
– Stap 3: de Drupal-bestanden op de webserver plaatsen
– Stap 4: de Drupal-software installeren
– Het resultaat: een lege website

2.2 Wat heb je nodig?

Om Drupal te installeren, heb je het volgende nodig:

Een domeinnaam, zoals http://www.voorbeeld.nl of http://www. voorbeeld.be
 De domeinnaam wordt het webadres waar jouw site te bereiken is. Ook 

domein namen met andere extensies dan nl of be (http://www.voorbeeld.com
of http://www.voorbeeld.net) zijn natuurlijk mogelijk. Een domeinnaam kun 
je reserveren en per jaar huren bij een webhostingbedrijf of een domein-
registratiebedrijf. Op de site van de webhost kun je controleren welk web-
domein nog vrij is. Voor alle duidelijkheid: aan een domeinnaam alleen heb 
je niets; zodra je een domeinnaam geregistreerd hebt, betekent dat alleen 
dat je die kúnt gebruiken. Om dat ook daadwerkelijk te doen, heb je ook een 
hostingaccount nodig – zie de volgende stap.
Een abonnement (hostingaccount) bij een webhostingbedrijf

 Een hostingaccount nemen betekent dat je een stukje ruimte huurt op een 
computer die permanent in verbinding staat met internet. De webhost 
zorgt ervoor dat wat je op die webruimte zet, voor iedereen benaderbaar 
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wordt via jouw domeinnaam. Bovendien zorgt de webhost ervoor dat jij 
als beheerder (met je eigen inlognaam en wachtwoord) toegang hebt tot 
die webruimte, om er bestanden op te kunnen plaatsen. Bestanden naar je 
website kopiëren heet ftp’en. Via die methode kun je software zoals Drupal 
installeren op jouw domein.

 Drupal gebruikt de codetaal PHP en slaat gegevens op in een database 
(standaard een MySQL-database). Bij de meeste webhosts kun je terecht 
voor een hostingaccount die Drupal 7 ondersteunt. Maar het is wel be-
langrijk om te controleren of de webhost aan de eisen voldoet; bij sommige 
goedkope webhosts is dat niet het geval. Verderop zie je aan welke techni-
sche eisen de webhost precies moet voldoen.
Een ftp-programma

 Om Drupal te installeren, moet je de softwarebestanden vanaf je computer 
kopiëren naar de webserver. Dat heet uploaden. Je hebt daarvoor een ftp-
programma nodig. Dat lijkt misschien lastig, maar het werkt heel simpel: 
een ftp-programma is niet veel anders dan de Verkenner in Windows of de 
Finder op de Mac. Je kopieert er bestanden mee van de ene naar de andere 
computerlocatie. Het verschil is dat je bij een ftp-programma niet kopieert 
naar een map op je eigen computer, maar naar een map op een webserver. 

Als je nog niet bekend bent met ftp, zoek dan op het web naar ‘ftp uitleg’ om 
meer te leren over hoe je aan een ftp-programma komt en hoe het werkt. Een 
handige pagina over ftp’en: http://www.byte.nl/docs/Alles-Over-FTP.html.

Op zoek naar ftp-software? Een gratis (open source) programma is FileZilla, 
beschikbaar voor computers met Windows, Apple en Linux. Je kunt het down-
loaden vanaf . En als je de browser Firefox gebruikt, ben 
je misschien geïnteresseerd in FireFTP. Dat is een uitbreiding voor Firefox, zodat 
je kunt ftp’en vanuit je browserscherm. Je hebt dan geen aparte ftp-software 
nodig.

Je boodschappenlijstje bij het kiezen van een webhost
Abonnementen bij webhosts (hostingaccounts) zijn er in soorten en maten. 
Controleer, voordat je een abonnement neemt, of de webhost voldoet aan de 
installatievereisten van Drupal 7. Dit zijn de eisen die Drupal stelt:

PHP-versie 5.3 of hoger. Oudere versies (vanaf PHP 5.2.5) worden weliswaar 
ook ondersteund, maar de aanbevolen versie is het meest betrouwbaar. 
PHP is de programmeertaal waarin Drupal geschreven is. 
MySQL 5.0.15 of hoger. MySQL is het type database waarin Drupal de gege-
vens (met name de content van je site) opslaat. Bij de hostingaccount heb 
je minimaal één (lege) database nodig om Drupal te kunnen laten werken. 
De ene provider voegt zo’n database al meteen toe aan je hostingpakket, bij 
de ander heb je de mogelijkheid om zelf een of meer databases aan te ma-
ken. In de praktijk zit je met beide mogelijkheden goed. Drupal ondersteunt 
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overigens ook andere soorten databases (PostgreSQL vanaf 8.3, SQLite 3.x), 
maar in dit boek gaan we uit van de standaardoptie: MySQL.
Apache 1.3.x of hoger. Apache is de webserversoftware die ervoor zorgt dat 
Drupal (de PHP-code en de MySQL-database) kan functioneren. Drupal 
werkt ook op andere webserversoftware, zoals Microsoft IIS. Toch is het aan 
te raden om uit te gaan van de standaardoptie, Apache. Drupal wordt ont-
wikkeld en getest op Apache, dus dat geeft je de betrouwbare basis.

Dit zijn de drie basiseisen. Nog een paar aanvullende eisen:

Om met de database te kunnen communiceren, heeft Drupal nog iets no-
dig: de webhost moet ook de zogenoemde PDO-extensie voor PHP geïnstal-
leerd hebben. Die is bij moderne PHP-versies standaard aanwezig. 
De webhost stelt een grens in voor het geheugen dat PHP gebruikt. Drupal 
vereist een geheugenlimiet van minimaal 32 MB, maar 64 MB of meer is be-
ter. 
Het is een pluspunt als de webhost de Apache-instelling mod_rewrite on-
dersteunt. Dat maakt het mogelijk om ‘mooie URL’s’ te gebruiken (dus een 
leesbaar webadres, zonder speciale tekens en codes).

Een uitgebreid overzicht van vereisten vind je op .

Als je een hostingaccount hebt geregeld, krijg je van je webhost een mail met 
alle gegevens die je nodig hebt om bestanden toe te voegen op jouw website. 
Een webhost biedt je bovendien toegang tot een beheeromgeving: een door de 
host geïnstalleerd programma waarin je inlogt en allerlei zaken kunt regelen op 
jouw stukje webruimte: bijvoorbeeld bestanden toevoegen, instellingen wij-
zigen, een nieuwe database aanmaken. Veelgebruikte beheertools zijn Plesk, 
cPanel of DirectAdmin. 

Het kan ook simpeler: Drupal automatisch installeren
De installatie van Drupal is prima te doen, ook als je nog nooit software op een 
webserver hebt gezet. Maar het is wel een nauwkeurige procedure, en zeker de 
eerste keer vergt het wel wat tijd. Om je het werk uit handen te nemen, bieden 
sommige webhosts ook een Drupal-installatie in één klik aan. Bij je account 
krijg je dan ook toegang tot een programma (een voorbeeld daarvan is Instal-
latron) dat je de keuze biedt uit webapplicaties die dat programma automa-
tisch voor je kan installeren. Dat werkt gemakkelijk en snel. 

Het enige bezwaar van deze automatische procedure is dat je minder handma-
tige controle hebt over de instellingen. Verder moet je goed in de gaten houden 
dat je de meest recente versie installeert (dus bijvoorbeeld niet Drupal 6). Als je 
Drupal vaker wilt gebruiken, dan is het aan te raden om te leren hoe de instal-
latie werkt en die zélf te regelen. 
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Omdat lang niet elke webhost deze automatische procedure aanbiedt, gaan we 
er hierna van uit dat je Drupal op de gewone manier installeert.

Drupal op je eigen computer
Je kunt Drupal ook eerst installeren op je eigen computer. Dat is bijvoorbeeld 
handig als je nog geen hostingaccount hebt. Je ontwikkelt de website dan lo-
kaal (op jouw computer, niet via een internetverbinding). Over die mogelijk-
heid lees je meer in de bijlage Drupal installeren op je eigen computer.

2.3 Stap 1: een database maken

Drupal maakt gebruik van een MySQL-database. Voordat je Drupal kunt instal-
leren, moet die (lege) database al beschikbaar zijn op de webserver. Een data-
base aanmaken doe je in de beheeromgeving (vaak control panel genoemd) die 
bij je hostingaccount hoort. Hieronder gebruiken we de beheeromgeving Plesk 
als voorbeeld, maar als je bij jouw host een ander programma gebruikt, is de 
aanpak vergelijkbaar. Kort en goed komt die aanpak hierop neer: je logt in in 
de beheeromgeving, maakt eerst een nieuwe database aan en voegt vervolgens 
een databasegebruiker toe. 

Het kan zijn dat je niet zelf een database hoeft te maken. Sommige webhosts 
leveren standaard bij het hostingpakket al een lege MySQL-database met inlog-
gegevens. Als dat zo is, staat dat in je accountinformatie die je van de webhost 
hebt ontvangen. In dat geval kun je de eerste stap hieronder overslaan. Zoek 
dan wel de benodigde gegevens op: de naam van de database en de gebruikers-
naam en het wachtwoord. Die heb je hierna nodig bij de installatie van Drupal.

Oefening 2.1 Een database maken in de webbeheeromgeving
1 Log in op het webadres van Plesk. Dat adres heb je gekregen van je webhost. 

Het kan zoiets zijn als http://www.plesk.mijndomein.nl. Gebruik voor het 
inloggen de gegevens die je van de webhost hebt ontvangen.

2 Voeg een nieuwe database toe. Ga op de startpagina van Plesk naar Servi-
ces en klik op de knop Databases. 

3 Klik in het volgende scherm op Add New Database (Nieuwe database). 

Figuur 2.1: Een database toevoegen in Plesk.
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4 Kies een naam voor de nieuwe database, bijvoorbeeld drupal7. Welke naam 
je kiest, maakt niet uit; de naam wordt alleen door het systeem gebruikt en 
verschijnt nergens op de site. Klik op OK. Je krijgt nu een bevestiging te zien:  
Information: Database drupal7 has been created.

5 Maak een nieuwe gebruiker aan voor de database: klik op de knop Add 
New Database User (Nieuwe Database Gebruiker). Voer een inlog-
naam in (die je zelf bedenkt) en een password (dat je ook zelf bedenkt) voor 
de nieuwe gebruiker. 

De database is klaar. Noteer de databasegegevens die je straks nodig hebt bij 
de installatie van Drupal: de naam van de database, de inlognaam en het pass-
word van de databasegebruiker.

2.4 Stap 2: Drupal downloaden

In deze stap download je de software die je straks gaat installeren. Je downloadt 
van de Drupal-site de internationale (Engelse) basisversie van Drupal; later 
kun je de taal op Nederlands instellen.

Oefening 2.2 Drupal downloaden
1 Ga naar http://drupal.org en klik op Download & Extend. Op de volgende 

pagina klik je op de link Download Drupal 7.x (de x staat voor de meest 
recente versie; op het moment van schrijven is dat 7.4). 

2 De programmabestanden zijn samengepakt in één zipbestand om het te 
downloaden bestand zo klein mogelijk te houden. Het zipbestand is één be-
stand waarin de duizenden bestanden zitten die samen de Drupal-software 
vormen. Onder het kopje Downloads klik je op de naam van het zipbe-
stand om het te downloaden. Het bestand drupal7.4.zip (of hoger) wordt 
naar je computer gedownload. Sla dit zipbestand op op je computer. 

3 Maak op je computer een nieuwe map waar je de Drupal-softwarebestan-
den in kunt uitpakken. Bijvoorbeeld: een map drupal7 op het bureaublad.

4 Pak de bestanden in het zipbestand uit. In Windows doe je dat door te dub-
belklikken op het bestand; Windows vraagt dan waar het de uitgepakte be-
standen moet opslaan. Sla de uitgepakte bestanden op in de map drupal7. 

2.5 Stap 3: de Drupal-bestanden op de webserver 
plaatsen

Nu kun je alle bestanden uploaden naar de webserver. Je hebt daarvoor een 
ftp-programma nodig (zie paragraaf 2.2 hierboven). 

Oefening 2.3 Bestanden kopiëren naar de server
1 Open je ftp-programma en maak een verbinding met de ftp-server: de web-

server waar je op inlogt en vervolgens bestanden naartoe kunt kopiëren. 
Gebruik daarvoor de gegevens die je hebt ontvangen van je webhost: het 
adres van de ftp-webserver (bijvoorbeeld http://ftp.mijnsite.nl) en een in-
lognaam en wachtwoord. 
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2 Navigeer in het ftp-programma naar de rootmap van de webserver. Dat is 
de ‘basismap’ van de webserver, de plek waar jouw websitebestanden ko-
men te staan. De rootmap heet vaak iets als htdocs, httpdocs of www. Als je 
die map niet kunt vinden, kan je webhost je daarover informeren. Die map 
is nu nog leeg (op misschien een paar bestanden na).

3 Upload alle uitgepakte programmabestanden van je computer naar de 
rootmap van de webserver. Dat doe je als volgt:
a. Selecteer in het ftp-programma alle bestanden van Drupal. Als je het voor-

beeld hierboven hebt gevolgd, staan die bestanden in een map drupal7. 
Selecteer niet de map, maar selecteer in die map alle bestanden zélf (in 
Windows: met CTRL-A).

b. Upload de bestanden naar de rootmap van de webserver. 

Figuur 2.2: Bestanden kopiëren met het ftp-programma FileZilla.

Hierboven zie je hoe ftp werkt: links selecteer je de map waarin de Drupal-be-
standen op je computer staan. Rechts navigeer je naar de rootmap op de webser-
ver (hier heet die map httpdocs). In je ftp-programma (in dit voorbeeld FileZilla) 
kopieer je die bestanden vervolgens door te rechtsklikken op de geselec teerde 
bestanden en te kiezen voor Upload. Je ziet in het rechtervenster alle ge-
uploade bestanden verschijnen. Dit neemt wel wat tijd; voordat alle Drupal- 
bestanden zijn overgezet, kan er zo’n vijf tot tien minuten overheen gaan.

2.6 Stap 4: de Drupal-software installeren

Nu kun je Drupal installeren. De installatieprocedure van Drupal bestaat uit 
zeven stappen. Steeds zie je links op het installatiescherm in welke stap je bezig 
bent. 
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Oefening 2.4 De online-installatieprocedure uitvoeren
1 Ga in je browser naar het webadres waar je de bestanden naartoe ge-

kopieerd hebt; in principe is dat gewoon je domeinnaam, bijvoorbeeld  
http://www.voorbeeld.nl. Als je dat webadres intikt, word je automatisch 
doorgeleid naar http://www.voorbeeld.nl/installation/index.php. 

2 Je ziet het eerste scherm van de Drupal-installatieprocedure:

Figuur 2.3: De eerste keuze bij de installatie: standaard of minimale installatie.

3 Laat in het eerste scherm de keuze bij Select an installation profile onge-
wijzigd: je installeert Drupal met de standaardopties. 

4 Klik op de knop Save and continue. Je komt nu in het scherm Choose 
language. Als je wilt doorgaan met de installatie in het Engels, dan kan dat. 
Maar in dit geval kiezen we ervoor een andere taal te installeren. Klik daar-
om op de link Learn how to install Drupal in other languages.

Figuur 2.4: Je krijgt de mogelijkheid een andere taal dan Engels te installeren.
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5 Standaard is de installatieprocedure in het Engels; hier kun je dat verande-
ren. Klik op Download a translation from the translation server. In 
een nieuw browsertabblad krijg je nu een overzicht van de beschikbare ver-
talingen (op het adres http://localize.drupal.org/translate/downloads). Scrol 
door naar Dutch, het Nederlandse taalbestand. Klik op de link naar het 
Neder landse taalbestand om het te downloaden. Het gedownloade bestand 
heet iets als drupal-7.2.nl.po. (Op het moment dat je dit leest zal de versie 
nieuwer zijn; dan is het versienummer hoger dan 2).

6 In FileZilla blader je naar het bestand drupal-7.2.nl.po op je computer.  
Selecteer dat bestand en upload het naar de map httpdocs/profiles/
standard/translations.

Figuur 2.5: Kopieer het po-bestand naar de map translations.

7 Ga terug naar de browsertab met het taalkeuzescherm van Drupal. Klik op 
Reload the language selection page after adding translations. Het 
scherm ziet er nu zo uit:

Figuur 2.6: Je kunt nu Nederlands als taal selecteren.
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8 Kies nu voor Dutch (Nederlands) als installatietaal. Klik op Save and 
continue om uw keuze te bevestigen. In het volgende scherm (Database-
instellingen) is de Nederlandse taalinstelling direct actief.

Figuur 2.7: De pagina Database-instellingen.

9 Het scherm Database-instellingen is belangrijk; let op dat je geen tikfou-
ten maakt, anders kan Drupal geen verbinding maken met de database. 
Het Databasetype kun je ongewijzigd laten; standaard is dat MySQL. Bij 
Database-naam vul je de naam in van de database die je eerder hebt aan-
gemaakt. In dit voorbeeld is dat drupal. Vul ook de gebruikersnaam van de 
database en het wachtwoord in. 

10 Als je webhost een database voor jou heeft aangemaakt, dan neem je ge-
bruikersnaam, wachtwoord en databasenaam over uit de mail die je van je 
webhost ontvangen hebt. 

Let op: gebruikersnaam en password van je database hoeven niet hetzelfde te 
zijn als gebruikersnaam en password die je gebruikt om in te loggen in bijvoor-
beeld het beheerprogramma of het ftp-programma. Voor de veiligheid is het 
zelfs beter als die namen en passwords verschillend zijn; dat maakt het voor 
hackers minder gemakkelijk om toegang te krijgen tot jouw database en je site.

11 De Uitgebreide opties hoef je niet te veranderen, dus klik op Opslaan 
en doorgaan. Vanaf nu kun je achteroverleunen: Drupal toont het ver-
loop van de installatie in een voortgangsbalk.
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Figuur 2.8: Drupal laat de voortgang van de installatie zien.

12 Het volgende scherm is Site instellen (zie figuur 2.9). Hier vul je de gege-
vens van je website in:

Naam van de website: kies een naam, in dit voorbeeld Mijn web-
site.
Website e-mailadres: vul hier het mailadres in dat gebruikt wordt 
om geautomatiseerde mails te sturen vanaf de website (bijvoorbeeld 
aan nieuwe gebruikers). Je kunt hier je eigen mailadres invullen; nog 
mooier is het als je beschikt over een mailadres dat hoort bij het do-
mein waar je Drupal installeert (info@jouwdomeinnaam.nl).
Gebruikersnaam: kies hier de naam waarmee je zelf als beheerder 
inlogt op de site. Kies een niet gemakkelijk te raden naam (de veelge-
bruikte naam admin in het voorbeeld hierna is dus minder geschikt 
om in de praktijk te gebruiken).
E-mailadres: het e-mailadres van de sitebeheerder – van jou dus.
Wachtwoord: kies een wachtwoord waarmee je inlogt als beheerder. 
Standaardland en Standaard tijdzone: kies hier het juiste land en de 
tijdzone uit de dropdownlijst.
Updatemeldingen: standaard staan de keuzes hier aangevinkt; dat is 
goed. Hier kies je of Drupal zelf moet controleren op de beschikbaar-
heid van updates en of je automatische mails over updates wilt ontvan-
gen vanaf de site.
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Figuur 2.9: Op de pagina Site instellen geef je basisinstellingen op. Als je wilt, kun je die na  
de-installatie nog veranderen.

Als alles ingevuld is, klik je op Opslaan en doorgaan. Je bent klaar: Drupal 
toont het scherm Drupal-installatie voltooid. Klik op de link Ga naar de 
nieuwe website. 
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Figuur 2.10: De installatie is klaar.

2.7 Het resultaat: een lege website

De installatie is rond! Als je klikt op de link naar de website, zie je het resultaat: 
een website zonder content, maar vol verborgen functionaliteit (figuur 2.11).

Figuur 2.11: De lege website, direct na de installatie.
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Wat je ziet als je Drupal net geïnstalleerd hebt, bestaat uit twee sites door el-
kaar. Het is een mix van de website die de gewone bezoeker ziet met een ‘ad-
ministratieve overlay’. Die laatste bestaat uit de zwarte menubalk bovenaan en 
extra knoppen die ‘over’ de gewone site heen getoond worden. Je ziet die alleen 
als je ingelogd bent als beheerder (administrator) van de site. De zwarte menu-
balk bovenaan geeft toegang tot alle functies van Drupal. Ook in de webpagina 
zelf zie je links die speciaal voor het beheer zijn, zoals Inhoud toevoegen. 

De link Uitloggen vind je rechts bovenaan:

Figuur 2.12: Uitloggen uit de beheeromgeving.

Zodra je uitgelogd bent, zie je de site zoals de gewone bezoeker die ziet, zonder 
de extra menubalk en links voor de beheerder. 

Figuur 2.13: De lege website zoals de bezoeker die ziet, zonder de overlay.

In het volgende hoofdstuk leer je meer over het gebruik van de beheerom-
geving en zet je de eerste stappen bij het aanpassen en vullen van de website.
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Als je uitgelogd bent als beheerder, log je weer in als beheerder via het blokje 
Gebruikerslogin op de homepage of via het webadres 

.

Figuur 2.14: Inloggen via het blokje Gebruikerslogin.
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3 De beheeromgeving van 
Drupal verkennen
In het vorige hoofdstuk heb je Drupal geïnstalleerd. Nu kun je beginnen je 

website te bouwen. Maar hoe doe je dat? Daarvoor moet je je weg kennen 

in Drupals beheeromgeving. Die bestaat grotendeels uit een ‘overlay’: 

menuopties en knoppenbalken die óver de website getoond worden. In dit 

hoofdstuk leer je meer over die beheeromgeving

3.1 In dit hoofdstuk

– Introductie: hoe werk je met een cms?
– Hoe zit de beheeromgeving in elkaar?
– De mogelijkheden van Drupal uitproberen
– Voorbeeld 1: content beheren
– Voorbeeld 2: kleuren en logo aanpassen
– Voorbeeld 3: een module aanzetten

3.2 Introductie: hoe werk je met een cms? 

Een kleine tien jaar geleden werden de meeste websites nog met de hand ge-
maakt. Als webbouwer maakte je een HTML-document, dat HTML-document 
kopieerde je naar het web, het verscheen als webpagina op het scherm van je 
sitebezoeker. Had je nog een pagina nodig? Dan maakte je opnieuw een HTML- 
document. En zo verder, tot je een complete website had. 

Die manier van werken had z’n beperkingen; denk alleen maar aan het bijhou-
den van hyperlinks. Wanneer de website groter en groter werd, werd het bijna 
ondoenlijk om ervoor te zorgen dat alle hyperlinks van en naar al die pagina’s 
nog werkten. 

Tegenwoordig zijn de meeste websites dynamisch; ze maken gebruik van een 
database waarin ze content opslaan en waaruit ze die content tevoorschijn ha-
len om de bezoeker een webpagina te tonen. De pagina die de webbezoeker 
ziet, is eigenlijk een combinatie van bouwstenen uit een database. Die bouw-
stenen kunnen uit van alles bestaan: artikeltekst, koppen, afbeeldingen, ani-
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maties, menu’s, hyperlinks, loginformulieren, filmpjes enzovoort. Al die bouw-
stenen kunnen op veel verschillende manieren gecombineerd worden tot een 
webpagina.

Zodra je bezoeker klikt op een link, stuurt hij eigenlijk een verzoek naar Drupal 
om stukjes en beetjes uit de database te halen om zo een volledige web pagina 
te presenteren. Als de sitebezoeker klikt op Home, ziet hij een pagina met  
menu’s, een logo, afbeeldingen, introteksten en links. En als hij klikt op een Lees 
meer-link wordt een nieuwe mix van de gegevens weergegeven: een volledig ar-
tikel, met dezelfde introtekst, met links naar gerelateerde artikelen, enzovoort.

Voor jou als maker en beheerder van een website betekent dat dat je niet langer 
werkt met hele pagina’s: achter de schermen van Drupal werk je aan de bouw-
stenen van die pagina’s. Met die bouwstenen stel je combinaties samen. Wil je 
een pagina met vier rubrieken, teaserteksten, een hoofdmenu, een afbeelding 
en een loginformulier? In Drupal stel je zelf die combinatie samen en maak je 
een homepage of een willekeurige andere pagina op maat, zonder dat je pro-
grammeerkennis nodig hebt. 

Figuur 3.1: In het midden van een Drupal-site vind je de centrale content: artikelen, blog-
berichten en dergelijke. Daaromheen is ruimte voor blokken: met menu’s, speciale functies 
(zoals een loginformulier of een lijst met nieuwste artikelen). Bovenaan, in de header, staat 
standaard het logo en een horizontaal menu. 
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Hierboven zie je hoe een typische webpagina in Drupal is opgebouwd. In het 
midden staat het blok met de centrale paginacontent en daaromheen (links en 
rechts, maar ook boven en onder) is ruimte voor blokken met menu’s, een log-
informulier, enzovoort. 

De blokken rondom de centrale pagina-inhoud kunnen uiteenlopende functio-
naliteit bevatten: menu’s, polls, loginformulieren, willekeurige afbeeldingen, 
enzovoort. 

3.3 Hoe zit de beheeromgeving in elkaar?

Aan het eind van het vorige hoofdstuk zag je al dat een Drupal-site twee gezich-
ten heeft. Er is een gewone site die elke bezoeker ziet, en een site met de overlay 
die de sitebeheerder toegang geeft tot alle functies waarmee je de site maakt en 
onderhoudt.

Als je uitgelogd bent uit de beheeromgeving, log je als volgt weer in: ga in de 
browser naar het webadres waar je Drupal hebt geïnstalleerd. Vul je gegevens 
in in het blokje Gebruikerslogin op de homepage. Vul de gebruikersnaam en het 
wachtwoord in die je hebt gekozen bij de installatie van Drupal. Klik op Inlog-
gen. 

Standaard heeft alleen de sitebeheerder toestemming om in te loggen en al 
deze extra functies te gebruiken. Later kun je als beheerder toegang verlenen 
aan anderen.
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De vier belangrijkste onderdelen
Waar vind je wat in de beheeromgeving? Hieronder zie je de belangrijkste on-
derdelen. 

Figuur 3.2: De belangrijkste onderdelen van de beheeromgeving.

1 Aan de bovenkant van het scherm zie je een zwarte menubalk. De links in 
deze balk geven toegang tot beheerschermen met daarin alle mogelijke 
functionaliteiten van het cms.

2 Onder de menubalk vind je de snelkoppelingenbalk (donkergrijs). Die be-
vat nu nog maar twee links (Inhoud toevoegen, Inhoud vinden), maar 
met de link Snelkoppelingen bewerken kun je zelf links toevoegen naar 
favorieten (veelgebruikte functies).

3 Ook op de webpagina zelf staan links die de gewone bezoeker niet ziet. Bij-
voorbeeld: zowel in het menu Navigatie als op de plaats voor de gewone 
content staat een link Inhoud toevoegen.

4 Tot slot vind je op de webpagina extra functies, die alleen zichtbaar wor-
den als je met de muis over een deel van de pagina gaat. Dan verschijnt een 
tandwieltje met daarnaast een driehoekig pijltje. Als je daarop klikt, krijg je 
de mogelijkheid om dat specifieke paginaonderdeel aan te passen. In de 
footer van de pagina (dat is een ‘blok’ in Drupaltermen) zie je zo’n tandwiel-
tje; als je erop klikt, wordt de link Blok instellen zichtbaar:

Figuur 3.3: De optie Blok instellen in de footer van de webpagina.
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Op die manier kun je in dit geval de footer aanpassen, in plaats van via de ge-
wone menustructuur. Ook op andere plaatsen kan zo’n tandwieltje opduiken: 
als je met de muis over het menu Navigatie gaat, verschijnt een tandwieltje 
dat je gelegenheid geeft dat blok aan te passen. Omdat dit een menublokje is, 
verschijnen opties als Links weergeven en Menu bewerken:

Figuur 3.4: Het extra beheermenu dat verschijnt bij het navigatieblokje.

Beheerschermen
Zodra je klikt op een van links in de menubalk of op een van de andere ‘beheer-
links’, verschijnt het bijbehorende beheerscherm. Dat ligt over de gewone site 
heen. De huidige pagina van de site blijft vaag zichtbaar door de zwarte achter-
grondkleur heen. Als je bijvoorbeeld op Inhoud klikt, zie je dit scherm:

Figuur 3.5: Het beheerscherm Inhoud verschijnt.

Om het beheerscherm te sluiten, klik je op de X rechts bovenaan. Je kunt ook op 
de knop Home (het huisje) in de menubalk klikken. Het effect is gelijk: nu zie je 
de site weer, zonder het overliggende beheerscherm. Maar de rest van de over-
lay (de menubalk) blijft zichtbaar, tenzij je uitlogt als beheerder. 
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Schakelen tussen de gewone site en de beheeromgeving
In de praktijk werkt het goed om in de gewone site te werken en die aan te pas-
sen via de extra functionaliteit die ‘over de site heen ligt’. Maar wat doe je als 
je dat gemengde beeld toch storend vindt, en je de site wilt bekijken zoals de 
bezoeker die ziet? Dan kun je uitloggen als beheerder, maar dat is omslachtig. 
Handiger is het om de site in een andere browser te bekijken. Als je bijvoor-
beeld in Firefox ingelogd bent in de site, kun je de gewone site wél bekijken in 
een andere browser (bijvoorbeeld Google Chrome of Internet Explorer). 

Het loont dus de moeite om een andere browser te installeren. Ga in die brow-
ser naar de site (http://www.voorbeeld.nl) en je ziet je Drupal-site zoals een ge-
wone bezoeker. Zo kun je na aanpassingen van je site in de ene browser de ef-
fecten op de website zien in de andere browser. 

Het is sowieso aan te raden om meerdere browsers te installeren op je computer. 
Zo kun je controleren of je website er hetzelfde uitziet en goed werkt in verschil-
lende browsers.

3.3.1 De onderdelen van de menubalk 

De menubalk is het belangrijkste deel van beheeromgeving. De items in dit 
menu geven je toegang tot alle contentmanagementtools. Dit zijn de menu-
onderdelen:

Home (icoon van een huisje): toont het startscherm van de beheerom-
geving: de gewone website, met daarboven de overlay (menubalk en snel-
koppelingenbalk).
Dashboard: toont informatie die beheerders overzicht biedt, zoals een lijst 
recent toegevoegde inhoud, een zoekveld (om content te zoeken), en een 
lijst ‘Wie is nieuw’ (nieuwe gebruikers). Via de link Dashboard aanpassen 
kun je andere blokjes met informatie toevoegen, bijvoorbeeld een blokje 
Wie is online.
Inhoud: content toevoegen en beheren. Hier voeg je bijvoorbeeld artike-
len toe. Het beheerscherm Inhoud bestaat uit twee tabbladen: Inhoud en 
Reac ties. Via de tab Reacties kun je commentaren van bezoekers behe-
ren.
Structuur: net als Inhoud is dit een van de belangrijkste opties uit de 
menu balk. Via Structuur open je een beheerscherm met deze onderdelen:
– Blokken: hiermee bepaal je welke blokken getoond worden op de pagi-

na. Een blok bevat speciale functionaliteit: bijvoorbeeld een menu, een 
lijst met recente forumbijdragen, of een lijstje ‘Wie is online’. Blokken 
worden meestal gegenereerd door modules, maar je kunt als beheerder 
ook zelf de inhoud van een blok bepalen. Meer over blokken lees je in 
hoofdstuk 8.
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– Inhoudstypen: hiermee beheer je verschillende inhoudstypen (pagi-
natypen), zoals artikelen, blogpagina’s enzovoort. Meer over inhouds-
typen in hoofdstuk 5.

– Menu’s: hiermee beheer je menu’s, voeg je nieuwe menu’s toe. Meer 
over menu’s in hoofdstuk 7.

– Taxonomie: taxonomie is een belangrijk Drupalprincipe. Taxonomie is 
een systeem om de inhoud van je site in te delen aan de hand van tags 
(termen). Over taxonomie lees je in hoofdstuk 4.

Uiterlijk: hier bepaal je de vormgeving van de site; je kiest thema’s (sjablo-
nen). Meer over thema’s in hoofdstuk 10.
Personen: gebruikers beheren, nieuwe gebruikers toevoegen, toegangs-
rechten regelen. Zie hoofdstuk 9.
Modules: modules beheren: extra’s waarmee je functies aan de site toe-
voegt. Zie hoofdstuk 8.
Instellingen: algemene instellingen regelen, van de sitenaam tot de taal-
instellingen. 
Rapportages: hier kun je onder andere statusrapportages bekijken (bij-
voorbeeld om te zien of er geen technische problemen zijn), zoeken naar 
updates voor Drupal.
Help: links naar hulppagina’s van Drupal. Je kunt doorklikken op een lijst 
met Drupalbegrippen om de Nederlandstalige uitleg daarover te lezen. 
Vanuit deze hulppagina’s kun je ook weer doorklikken naar de uitgebreidere 
(Engelstalige) onlinehulppagina’s van Drupal.

3.3.2 Navigeren in de beheeromgeving: drie niveaus

In Drupals beheeromgeving bereik je alle gewenste functies (artikelen maken, 
menu’s maken, enzovoort) via de menubalk bovenaan (1 in figuur 3.6).

Je komt dan terecht in een beheerscherm met tabs (2 in figuur 3.6). Daar kun 
je schakelen naar andere, verwante beheerschermen op de andere tabbladen: 
Weergave beheren, Velden beheren, enzovoort.

Ten slotte kun je soms ook nog binnen die getabde beheerschermen doorklik-
ken: je vindt dan rechts bovenaan twee of meer knoppen, zoals in de afbeelding 
hierna (bij 3) de knoppen Standaard en Teaser (dat zijn twee manieren om 
een artikel weer te geven; meer daarover lees je in hoofdstuk 5). In de afbeel-
ding hierna bijvoorbeeld bevat het getoonde beheerscherm de weergaveopties 
voor een standaardweergave; klik je op Teaser, dan krijg je andere weergave-
opties te zien.
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Figuur 3.6: De drie niveaus in de beheeromgeving: menubalk, beheerscherm met tabs, en but-
tons binnen de beheerschermen.

Je kunt vaak vrij diep doorklikken in de beheeromgeving. Daarom is er altijd 
links bovenaan in het beheerscherm een broodkruimelpad te zien, zoals Home 
» Beheer » Structuur » Inhoudstypen » Artikel » Weergave beheren. Bij 
het navigeren door de beheeromgeving kun je zo zien waar je bent en gemak-
kelijk een paar stappen ‘omhoog’ klikken. 

3.4 De mogelijkheden van Drupal uitproberen

Wat kun je allemaal doen in de beheeromgeving van Drupal? Hierna maak je 
kennis met de basismogelijkheden, zoals het toevoegen van artikelen en instel-
lingen van de site veranderen. In de volgende hoofdstukken bouw je deze ken-
nis uit en leer je de overige mogelijkheden kennen. 

De oefeningen in dit boek voer je allemaal uit vanuit de beheeromgeving van 
jouw site. Vanaf nu ga ik ervan uit dat je, als je een oefening doet, bent ingelogd 
in de beheeromgeving (zoals beschreven in paragraaf 2.7).
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Hoeveel menu’s, schermen en knoppen er ook in de beheeromgeving zitten, in 
grote lijnen gaat het om deze drie soorten activiteiten die je als webbeheerder 
uitvoert:

1 Content beheren, bijvoorbeeld: artikelen publiceren 
2 Speciale functies beheren, denk aan de extra mogelijkheden die extensies 

(uitbreidingen) bieden
3 De instellingen van de site beheren 

Om alvast een beeld te krijgen van de mogelijkheden, probeer je hierna elk van 
deze drie soorten activiteiten uit. Je maakt een artikel, past een speciale functie 
aan, en je verandert een site-instelling.

3.5 Voorbeeld 1: content beheren

De basis voor het beheren van een site is natuurlijk: werken met inhoud (of 
content, zoals dat op het web heet). Hoe maak je content aan in Drupal?

Oefening 3.1: een basispagina maken 
De standaardwebsite is leeg. In deze oefening plaats je je eerste artikel op de 
homepage; zo zie je meteen hoe de administratieve overlay in de praktijk werkt. 

1 Klik op de link Inhoud toevoegen in de snelkoppelingenbalk. Dit is een 
kortere route naar de pagina die je ook kunt bereiken via het gewone menu: 
Inhoud > Inhoud toevoegen. Er verschijnt nu een beheerscherm met de 
titel Inhoud toevoegen. Bij het maken van inhoud kun je kiezen uit twee 
inhoudstypen: Artikel en Basispagina. Kies hier voor Basispagina.

Figuur 3.7: Inhoud toevoegen aan de site.

2 Schrijf in het scherm Basispagina aanmaken je eerste bericht. In dit geval 
gebruiken we de basispagina voor een welkomsttekst over de website. Voer 
als titel in Welkom op mijn website en schrijf in het vak Berichttekst een 
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tekstje. In het voorbeeld gaan we uit van een tekstje over een fotoclub (maar 
elke tekst is natuurlijk goed): 

 Welkom op de site van de fotoclub. Hier vind je fototips en informatie 
over de nieuwste fotocamera’s voor hobbyisten en professionals. 

 Je kunt geen opmaak toevoegen: het tekstvak accepteert alleen platte tekst 
en HTML. Standaard heeft Drupal namelijk geen wysiwyg-teksteditor. Voor 
nu laten we dat even zo, maar wees gerust: als je straks met content gaat 
werken, lees je hoe je een wysiwyg-module installeert (paragraaf 5.2). 

 Figuur 3.8: Een basispagina aanmaken.

3 Pas tot slot nog een paar instellingen aan. Onder aan het scherm zie je een 
aantal verticale tabs (Menu-instellingen, Revisie-informatie enzovoort). 
Klik op de onderste tab, Publicatie-opties. Zet een vinkje bij Aangeraden 
op de voorpagina en bij Vastgeplakt bovenaan de lijst. Dat betekent 
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dat je welkomsttekst vanaf nu boven aan de homepage te zien zal zijn – en 
ook bovenaan blijft staan als er andere content bij komt. 

4 Klik op Opslaan. Je artikel is klaar. Het beheerscherm sluit en het bericht 
verschijnt direct op de homepage. 

Figuur 3.9: Het nieuwe artikel staat op de homepage.

Ook nu toont Drupal een aantal extra’s die alleen jij als sitebeheerder te zien 
krijgt. Je ziet bijvoorbeeld boven je welkomsttekst de tabs Weergeven en Be-
werken; met die laatste kun je je basispagina veranderen. Gewone gebruikers 
zien de pagina zonder die extra’s:

Figuur 3.10: De website bevat een (heel kort) eerste berichtje. 



32 Basiscursus Drupal 7

3.6 Voorbeeld 2: kleuren en logo aanpassen

Aan een website met een standaard Drupallogo heb je natuurlijk niets. Daarom 
zet je in deze oefening het sjabloon van de site (het thema, in Drupaltermen) 
naar je hand met een aangepast kleurenschema en je eigen logo. 

Om deze oefening te doen, heb je een bestand nodig dat je kunt gebruiken als 
logo. Je kunt een grafisch bestand gebruiken uit de voorbeeldbestanden bij dit 
boek. Maar je kunt ook zelf een logo maken in bijvoorbeeld Photoshop. Heb je 
geen Photoshop, kijk dan eens naar gratis onlineprogramma’s waar je ook een 
logo mee kunt maken, zoals . Je kunt het best een png-bestand 
maken van ongeveer 100 x 200 pixels. Een png-bestand is een handig grafisch 
bestandsformaat; het voordeel ervan is dat je je logo kunt opslaan met een 
transparante achtergrond. Op die manier past het logo altijd goed bij de be-
staande achtergrond van de website.

Oefening 3.2 Kleurenschema en logo van de site aanpassen
1 Klik in de menubalk op Uiterlijk. Je ziet een overzicht van de geïnstalleerde 

thema’s. Het standaardthema in Drupal 7 heet Bartik. 
2 Klik op de link Instellingen om Bartik te bewerken. Op het volgende 

scherm heb je een groot aantal opties om het uiterlijk aan te passen. In een 
kleurenspectrum kun je andere kleuren kiezen; je ziet direct de effecten in 
de voorbeeldweergave. 
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Figuur 3.11: De configuratiemogelijkheden van het standaardthema.

3 Door andere kleuren te kiezen bij Bovenzijde kop en Onderzijde kop kun 
je een fraaie verlooptint aan de bovenkant van de webpagina creëren. Als je 
tevreden bent met de kleuren, scrol dan door op de instellingenpagina. On-
deraan vind je nog veel meer instellingen. Bij Weergave wisselen geef je 
aan dat de Naam van de website niet getoond hoeft te worden: die naam 
staat al in het nieuwe logo dat je hierna toevoegt.

4 Bij Weergave wisselen haal je het vinkje weg bij Naam van de website 
en Slogan van de website. Op die manier verschijnen de naam en slogan 
van de site niet meer boven aan de pagina. In plaats daarvan plaatsen we in 
de volgende stap een afbeelding als logo.

5 Om het Drupal-logo te vervangen, haal je het vinkje weg bij Gebruik het 
standaardlogo. Nu verschijnt er een vak Logo-afbeelding uploaden. 
Klik daarbij op de knop Bestand kiezen om een logo te selecteren op je 
computer. In het voorbeeld gebruiken we een logo met de naam fotoclub-
logo.png.
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Figuur 3.12: Selecteer een bestand op je computer via Logo-afbeelding uploaden. (De optie 
Pad naar eigen logo is alleen bruikbaar als het logo al op de webserver staat: dan vul je hier de 
locatie in van dat bestand.)

6 Klik op Instellingen opslaan en sluit het scherm (klik op het kruisje rechts 
bovenaan) om het resultaat te zien.

Figuur 3.13: De site met een aangepast logo.

3.7 Voorbeeld 3: een module aanzetten

In Drupal gebruik je modules om speciale functies toe te voegen aan je site. 
Denk bijvoorbeeld aan het tonen van een blokje ‘Welke gebruikers zijn er on-
line’, of een blokje met links naar meest gelezen artikelen.

Sommige modules zijn onderdeel van Drupal; ze komen dus mee wanneer je 
Drupal installeert. Maar je kunt ook modules toevoegen. Dat wil zeggen dat je 
ze kunt downloaden op het web en vervolgens kunt toevoegen aan jouw Dru-
pal-installatie. Doordat er heel veel modules beschikbaar zijn, is Drupal bijna 
onbeperkt uitbreidbaar. 
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De modules die standaard deel uitmaken van Drupal 7, zijn niet allemaal inge-
schakeld. In dit voorbeeld activeer je een van de meegeleverde modules: Poll. 
Daarmee voeg je een enquête toe aan de site. 

Op http://drupal.org/project/modules vind je een enorme keuze aan modules die 
je kunt downloaden en installeren. Je leest er meer over in hoofdstuk 8.

Oefening 3.3 Een poll toevoegen
1 Ga naar Modules > Poll en activeer de module door hem aan te vinken. Zo-

dra je deze wijziging hebt opgeslagen met de knop Instellingen opslaan, 
is de module Poll klaar voor gebruik.

Figuur 3.14: Zet een vinkje bij de module Poll en klik op Instellingen opslaan om deze in te 
schakelen.

2 Om een poll toe te voegen, ga je naar Inhoud toevoegen. Je ziet dat er nu 
een nieuw inhoudstype is bijgekomen, naast Artikel en Basispagina:  
Enquête. Dat komt doordat je de module Poll hebt geactiveerd.

Figuur 3.15: Het nieuwe inhoudstype Enquête is beschikbaar.

3 Klik op Enquête en vul een vraag in. Bijvoorbeeld: ‘Wat is je favoriete  
cameramerk?’, en vul bij Keuze de verschillende antwoorden in, bijvoor-
beeld Olympus, Canon, Panasonic. Je kunt extra antwoordopties toevoegen 
met de knop Meer keuzes. Als je nu de enquête opslaat met de standaard-
opties, verschijnt hij op de homepage van de site:
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Figuur 3.16: De poll is zichtbaar op de homepage.

Om de poll echt te kunnen gebruiken, moet je nog wat instellingen verande-
ren. Als je zou uitloggen, zou je merken dat je geen stem kunt uitbrengen! Voor 
gewone gebruikers is de poll namelijk alleen maar zichtbaar; ze kunnen niet 
stemmen. Om ervoor te zorgen dat ook gewone bezoekers kunnen stemmen, 
verander je de toegangsrechten.

4 Ga naar Personen en klik op de tab Toegangsrechten. Scrol door tot je 
Poll vindt in de lijst. Zet een vinkje in de kolom Anonieme gebruiker en 
Geverifieerde gebruiker bij het recht Stem op enquêtes. Klik op Toe-
gangsrechten opslaan.

Figuur 3.17: Anonieme gebruikers (sitebezoekers) kunnen nu deelnemen aan de poll.

Geverifieerde gebruikers zijn gebruikers die een account hebben gemaakt en 
hebben ingelogd op de site; anonieme gebruikers zijn gewone sitebezoekers. 
Meer over gebruikers en hun rechten lees je in hoofdstuk 9.
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Door je wijziging in de toegangsrechten kan nu elke bezoeker stemmen. Je kunt 
het uitproberen door even uit te loggen: je kunt deelnemen en de resultaten 
bekijken.

Figuur 3.18: Nadat je hebt gestemd, worden de resultaten zichtbaar gemaakt.

3.8 De basis is er

Je website is al een eindje op weg. Het cms is geïnstalleerd, je hebt een eerste 
pagina toegevoegd, je hebt de vormgeving al een beetje naar je hand gezet, en 
je hebt een extra toegevoegd, de module Poll. Maar natuurlijk kun je met Dru-
pal veel en veel meer. Vanaf het volgende hoofdstuk bouw je verder op je basis-
kennis en richt je je op datgene waar het in je site allereerst om gaat: inhoud. In 
het volgende hoofdstuk gaat het om de indeling van de content, daarna voeg je 
verschillende soorten contentpagina’s toe.
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991

De basis voor uw succes!

Drupal is een gratis, zeer krachtig contentmanagementysteem dat je in staat 
stelt een website te bouwen. De nieuwste versie 7 is  een stuk gebruiksvrien-
delijker, maar werken met Drupal wijst zich niet vanzelf. Hoe begin je, en 
wat is een handig stappenplan voor jouw site? De Basiscursus Drupal 7 helpt 
je met een praktijkgerichte aanpak.

De nadruk ligt niet op de techniek, maar op de praktijk: hoe krijg je de 
belangrijkste functies onder de knie en hoe haal je als 'gewone gebruiker' het 
meeste uit dit krachtige cms? De Basiscursus Drupal onderscheidt zich door 
heldere taal en begrijpelijke stap-voor-stap-instructies.

De Basiscursus is bedoeld voor mensen die nog niet bekend zijn met Drupal 
of met webbouwen, maar stimuleert je wel om verder te komen dan een 
beginnersniveau. Je leert hoe je Drupal toepast voor jouw doel en hoe je snel 
je weg vindt binnen de vele mogelijkheden. Je leert alle vaardigheden die 
nodig zijn om een een allround Drupalsite te maken: installeren, een raam-
werk maken voor de inhoud, menu's maken, vormgeving aanpassen en extra's 
toevoegen, zoals reactieformulieren, blogs en forums.

De Basiscursus Drupal 7 is de eerste Nederlandstalige gids voor het gebruik 
van Drupal.
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