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Agenda van deze training (1)

Deel I: Basisfuncties voor bezoekers Deel 2: Geavanceerde functies voor auteurs

Deel 3: Expertfuncties voor redacteuren Deel 4: Speciale functies voor beheerders
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Agenda van deze training (2)

• Formulieren en de WikiXL Smartcore™

• Tips en verwijzingen voor auteurs

• Pagina’s aanmaken en wijzigen

• Bestanden uploaden en imagemaps maken
• Semantische eigenschappen toekennen en 

gebruiken

Deel 2: Geavanceerde functies voor auteurs

• Personalisatie

• Instellen en beheren van de volglijst
• Semantisch zoeken

• Tips en verwijzingen voor geregistreerde bezoekers

• Inleiding semantische wiki’s

• Aanmelden op de wiki
• Scherm: indeling, navigeren en tekstueel zoeken

• Overlegpagina’s

Deel I: Basisfuncties voor geregistreerde bezoekers

• Aanpassen van de elementopmaak

• Tips en verwijzingen voor redacteuren

• Versies vergelijken en wijzigingen terugdraaien

• Pagina’s hernoemen en verwijderen

• Wijzigen van de pagina-opmaak (huisstijl)

Deel 3: Expertfuncties voor redacteuren

• Gebruikers aanmaken en beheren

• Tips en verwijzingen voor beheerders
• Oplossen van problemen

• Beheren van kennismodellen

• Aanpassen van het navigatiemenu
• Content importeren uit BiZZdesign Architect

Deel 4: Speciale functies voor beheerders
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Gebruikergroepen en rechten – basisindeling

Anonieme bezoekers

Geregistreerde bezoekers

Auteurs

Redacteuren

Beheerders

Gebruikersgroep Gebruikersrechten

• Geen toegang!

• Pagina’s bekijken
• Overlegpagina’s bekijken en maken
• Tekstueel en semantisch zoeken

• Pagina’s maken/wijzigen
• Bestanden (.png enz.) uploaden
• Semantische eigenschappen toekennen

• Pagina’s hernoemen of verwijderen
• Wijzigingen vergelijken en ongedaan maken
• Pagina-opmaak wijzigen

• Gebruikers toevoegen, rechten wijzigen
• Pagina’s importeren (uit Archi)
• Kennismodel en navigatie wijzigen



Inleiding:

Wat is een semantische 
wiki? 
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De basis voor een semantische wiki vormt de wiki zoals 
bekend van wikipedia

Hyperlinks verwijzen 
naar andere pagina’s 
binnen (of buiten) de 

wiki
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In wikipedia vormen naar elkaar linkende pagina’s een 
web van informatie. Maar… links zijn zonder betekenis
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In een semantische wiki hebben de relaties wel 
betekenis. Hierdoor ontstaat een web van kennis

Geboren in jaar

Gestorven in jaar

Getrouwd met persoon

Geboren in plaats

Woont in plaats

Verjaardag
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Getrouwd met persoon

Gestorven in jaar

Geboren in jaar

Woont in plaats

Heeft verjaardag

Anders gezegd, een semantische wiki maakt het mogelijk 
kennis vast te leggen volgens een kennismodel

Plaats

Jaar

Dag

Gestorven in plaats

Persoon
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Wat is precies het “kennismodel”?

• Het kennismodel van een semantische wiki definieert de structuur volgens 
welke de informatie in de wiki is vastgelegd.

• Het kennismodel kent drie elementen:

– Elementtypen (bv. “Persoon”)

– Eigenschappen (bv. “Naam”)

– Relaties (bv. “Geboren in plaats”)

• De kernvraag voor het definiëren van het kennismodel is:

“Welke vragen verwachten we dat aan de wiki gesteld worden, en welke kennis 
moeten we in de wiki vastleggen (en in welke structuur) om die vragen te kunnen 
beantwoorden?”
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Hierdoor biedt een semantische wiki belangrijke 
voordelen

• Vastgelegde kennis kan binnen of buiten de wiki uitgevraagd worden
– Bijvoorbeeld: “Welke personen zijn geboren in hetzelfde jaar als Wilhelmina van Pruisen?”

• Daardoor kan enkelvoudig vastgelegde kennis op meerdere wijzen worden 
weergegeven, bv.
– Bijvoorbeeld: Overzichtstabel en/of grafische tijdlijn voor iedereen, detailinformatie voor 

geschiedkundigen

• Kennis kan gekoppeld worden aan of geïmporteerd worden uit andere 
bronnen

– Bijvoorbeeld architectuurelementen uit een ArchiMate-repository

• Combineren van gestructureerde kennis met (ongestructureerde) vrije tekst 
en afbeeldingen, video, geluid enz.

• Daarnaast biedt de wiki ook zaken als samenwerking, versiebeheer, …
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Voorbeeld van een kennismodel : RCE

specialist

hoort bij hoort bij

zie ook
zie ook

Kennisitems

Thema’s

heeft 
begrip

Begrippen

annoteert
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Voorbeeld van een kennismodel : RCE
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Voorbeeld van een kennismodel : Aquo

???

Constructie

Kunstwerk

Duiker Gemaal

Rioolgemaal

Droge opstelling

Collecties
(skos:collection)

Vacuümriolering

RioolstelselLid van

Lid van
Lid van

klimatologie

landbouwkunde

https://test2.wikixl.nl/wiki/aquo/index.php/Klimatologie_(Kennisgebied)
https://test2.wikixl.nl/wiki/aquo/index.php/Landbouwkunde_(Kennisgebied)
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WikiXL bouwt voort op de basis van Semantic MediaWiki



Deel 1:

Basisfuncties voor 
geregistreerde 
bezoekers
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Aanmelden op de wiki

Ga naar: https://test2.wikixl.nl/wiki/hdsr/

https://test2.wikixl.nl/wiki/hdsr/
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Schermindeling

Logo

Navigatiemenu

ZoekveldPaginatitel Tabbladen Gebruikermenu

Pagina-inhoud

Categorieënoverzicht

Voetregels
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LogoNavigatiemenu ZoekveldPaginatitel Gebruikermenu

Pagina-inhoud

Categorieënoverzicht
Voetregels

De huidige pagina bewerken (alleen auteurs/redacteuren)
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Navigeren naar een andere pagina

Door te navigeren met behulp van het menu

Door te klikken op een klikbaar element in de pagina-inhoud

Door te een paginanaam of zoekterm in te typen in het zoekveld
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Belangrijke onderdelen op elke pagina

Alle categoriseringen van de huidige pagina

Alle semantische eigenschappen van de huidige pagina

Opmerkingen en discussie over de huidige pagina

Pagina’s die naar de huidige pagina verwijzen (= relaties)

Recent gewijzigde pagina’s in de wiki

De huidige pagina bewerken (alleen auteurs/redacteuren)

Overzicht van versies en wijzigingen van de huidige pagina
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Overlegpagina’s

• Het tabblad “Overleg” toont een overzicht 
van door gebruikers gemaakte 
opmerkingen over de huidige pagina en 
lopende discussies.

• Alle geregistreerde gebruikers kunnen op 
dit tabblad opmerkingen maken.

• Maak een nieuwe bijdrage altijd bovenaan. 
Laat alle oudere regels inspringen door ze 
te voorzien van een (extra) dubbele punt 
vooraan op elke regel.

• Begin een nieuwe discussie met een 
kopregel via tab ‘Kopje toevoegen’.

• Onderteken altijd met vier tildes (~~~~); dit 
wordt automatisch omgezet in naam + 
dagtekening.
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Extensie: Structured discussions als nieuwe variant
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Oefening 1: Navigeren en overlegpagina’s

• Meld je onder je eigen naam aan bij de wiki https://test2.wikixl.nl/wiki/hdsr/

• Kies in het menu voor Navigatie → Van A tot Z en zoek de term “boezem”

• Door wie is deze pagina aangemaakt? Hoeveel versies zijn er?

• In welke categorieën is deze pagina opgenomen?

• Welke semantische eigenschap (pen) kent deze pagina? 
Welke waarde heeft/hebben deze?

• Doe een kleine aanpassing op deze pagina in de wiki en bewaar deze. Let op, 

Als je met meerdere mensen tegelijk werkt aan dezelfde pagina kan je gegevens
overschrijven; hier maakt de wiki wel melding van.

10 minuten

https://test2.wikixl.nl/wiki/hdsr/
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Mogelijkheden voor personalisatie

Lijst met pagina’s waarover je geïnformeerd wilt worden 
inzake opmerkingen of wijzigingen

Voorkeursinstellingen voor o.a. weergave en notificaties        

Gebruikerpagina vrij in te vullen met b.v. expertise.
Ook geschikt als experimenteerpagina voor o.a. query’s

Pagina toevoegen aan de persoonlijke volglijst
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Acties voor de volglijst

Overzicht van pagina’s op de volglijst

Bewerken van de volglijst
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Oefening 2: Personalisatie en volglijst

• Navigeer naar je eigen gebruikerpagina

• Bewerk de pagina. Vermeld bijvoorbeeld je expertise of je hobby’s

• Kijk nu bij “Recente wijzigingen”. Wat lijkt er niet correct?

• Wijzig je voorkeursinstellingen door als tijdzone “Europa/Amsterdam” 
in te stellen voor de weergave van datum/tijd. Controleer door 
nogmaals te kijken bij “Recente wijzigingen”

• Wijzig je volglijst door je eigen gebruikerpagina in de lijst op te nemen 
(gebruik de prefix “Gebruiker:”, dus bijvoorbeeld Gebruiker:Wvoranje)

10 minuten
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Semantisch zoeken

Vak voor (optioneel) 
opgeven van te tonen 

eigenschappen
Optioneel: sorteren

Uitvoerformaat

Diverse opties

Doen!

Tabel met 
zoekresultaten

Ga naar “Speciaal:Vragen”

Vak voor opgeven van 
selectiecriteria
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Voorbeelden van semantische zoekopdrachten

• Zoeken in een categorie: 

– [[Categorie:Categorienaam]] ➔ [[Categorie:Tekstdocumenten]]
➔ [[Categorie:!Presentaties]] (geen presentaties)

• Zoeken op eigenschap:

– [[Eigenschapnaam::Waarde]] ➔ [[Status::Definitief]] 
➔ [[Status::+]] (elke waarde mag)
➔ [[Titel::~Gebr*]] (beginnnend met “Gebr”)
➔ [[Aantal bladzijden::<50]] (kleiner dan of gelijk aan(!) 50)

• Combinaties:

– AND ➔ [[Status::Definitief]] [[Auteur::Erwin]]

– OR ➔ [[Status::Definitief]] OF [[Status::Concept]]

• Aaneenschakelen van query’s:

– [[Eigenschapnaam.Eigenschapnaam::Waarde]]
➔ [[Categorie:Documenten]] [[Auteur.Werkgever::ArchiXL]]

• Kijk voor meer mogelijkheden en de volledige syntaxbeschrijving op http://www.semantic-
mediawiki.org/wiki/Help:Selecting_pages

http://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Selecting_pages
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Oefening 3: Semantisch zoeken

• Ga naar de semantische zoekpagina

• Zoek naar architectuurconcepten van het type “FAQ Onderwerpen” 
(de betreffende eigenschap heet “FAQ Onderwerp”). Kies als 
uitvoerformaat “Opsomming”.
Hoeveel elementtypes worden gevonden? (Let op: limiet is standaard 
20)

• Voer dezelfde zoekopdracht nogmaals uit, maar nu met 
uitvoerformaat “Brede tabel (standaard)”. Laat in de resultaattabel de 
volgende semantische eigenschappen tonen en sorteer aflopend op 
beschrijving :

– Categorieën

– Onderwerp

– -Behoort tot

• Wat zou het minteken in “- Behoort tot” betekenen?

15 minuten
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Tips en verwijzingen voor geregistreerde bezoekers

• Door het vinkje op het aanmeldscherm te zetten, hoef je niet elke keer opnieuw in te loggen. Je 
sessie wordt 30 dagen bewaard.

• Rode links betekenen doorgaans dat de achterliggende pagina (nog) niet bestaat. Je kunt zo in 
een oogopslag zien of er bijvoorbeeld opmerkingen/discussies op de overlegpagina zijn 
gemaakt.

• Maak gebruik van de eigenschappenpagina (menu-item “Eigenschappen bekijken”. Die toont 
alle –ook verborgen– eigenschappen van een onderwerp en vormt een goed startpunt voor het 
semantisch navigeren door de wiki.

• Semantisch zoeken werkt met een zeer krachtige query-taal waarmee complexe vragen gesteld 
kunnen worden. De syntax is beschreven op http://www.semantic-
mediawiki.org/wiki/Help:Semantic_search, ook te bereiken via het logo van semantic mediawiki
rechts onderin het scherm (klik vervolgens in het menu op User Manual en dan op Semantic 
search in de index rechts op het scherm).

• Gebruik je persoonlijke pagina om een eigen portal te maken met voor jou relevante informatie 
uit de wiki, bijvoorbeeld een overzicht met applicaties waarvoor je verantwoordelijk bent.

http://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Semantic_search


Deel 2:

Geavanceerde functies 
voor auteurs



Tips en trucs
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Aanmaken nieuwe pagina (1) – Vrije tekstpagina

Controleer altijd eerst met behulp van het 
zoekveld of de aan te maken pagina 

wellicht al bestaat…

… als de pagina nog niet bestaat, klik dan 
op de rode link om een nieuwe pagina aan 

te maken…

… en bewerk de nieuwe pagina in het 
tekstvak

NB. Gebruik in paginanamen nooit de 
volgende tekens:

,:[]{}<>| 
Dit zijn speciale tekens in de wiki
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Aanmaken nieuwe pagina (2) – Via formulier

Controleer altijd eerst op de 
categoriepagina van het betreffende 

elementtype of de aan te maken pagina 
wellicht al bestaat…

… als de pagina nog niet bestaat, klik dan 
op de button om een nieuw 

architectuurconcept c.q. een nieuwe 
pagina aan te maken…

… en vul de gegevens in in de 
invoervelden op het invulformulier

NB. Gebruik in paginanamen nooit de 
volgende tekens:

,:[]{}<>| 
Dit zijn speciale tekens in de wiki

NB. Worden elementen van een bepaald type beheerd in een repository en van daaruit 
geïmporteerd in de wiki? De op deze pagina beschreven aanmaakwijze wordt voor die 

elementtypen dan niet gebruikt! 
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Bewerken van een bestaande of nieuwe pagina

In het tekstvak kan alle content ingevoerd worden, 
inclusief opmaakcodes, verwijzingen, illustraties 

enzovoorts

De werkbalk helpt bij het toepassen van o.a. cursieve 
en vetgedrukte tekst, bullets/ nummeringen, 

tussenkoppen, hyperlinks, invoegen van illustraties en 
dergelijke

Met deze knop wordt de ingevoerde tekst 
opgeslagen

De helpfunctie biedt een uitstekende 
naslag!

Het tabblad “Voorvertoning” toont hoe de 
tekst er uiteindelijk uit komt te zien
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Bestanden uploaden

Ga naar 
Speciaal:Uploaden of 

klik op het juiste menu-
item

Selecteer het te 
uploaden bestand

Let op: niet alle 
bestandstypen zijn 
toegestaan (i.v.m. 

veiligheid). Ook is er 
een maximale grootte 

ingesteld

Geef eventueel een 
samenvatting van of 

toelichting op het 
bestand

Klik op de button om 
het bestand naar de 

wiki te uploaden



3939

Imagemaps maken (1)

2. Klik op een van de 
vormen om een nieuw 
klikbaar gebied aan te 

maken

3. Definieer het gebied 
door klikken met de 

linker- en 
rechtermuisknop 
(linksboven resp. 

rechtsonder bij een 
rechthoek). De 

coördinaten worden 
ingevuld 

0. Zorg dat 
‘ImageMapEdit’ is 

geïnstalleerd voor de 
gebruiker

1. Ga naar de 
bestandspagina en klik 

op de link 
“ImageMapEdit >” 
onder het plaatje
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Imagemaps maken (2)

4. Vul de naam van de 
pagina in waar naartoe 

gesprongen moet 
worden 

5. Herhaal 2 t/m 4 voor 
alle klikbare gebieden. 

Kopieer dan de 
resulterende wikicode

en plak deze in de 
pagina waar de 

imagemap getoond 
moet worden Gebruik het importveld 

om een bestaande 
imagemap te 

importeren en te 
bewerken
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Toekennen van semantische eigenschappen

• Waarom?

– Semantische 
eigenschappen maken 
hyperlinks betekenisvol en 
kunnen daarom worden 
uitgevraagd.

– Bijvoorbeeld: “Welke 
applicatiecomponenten 
‘hebben iets’ met 
beveiliging?”

• Hoe?

– Syntax:

[[Eigenschap::waarde]]
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Gebruiken van semantische eigenschappen

• Waarom?

– Semantische 
eigenschappen maken 
hyperlinks betekenisvol en 
kunnen daarom worden 
uitgevraagd.

– Bijvoorbeeld: “Welke 
applicatiecomponenten 
‘hebben iets’ met 
beveiliging?”

• Hoe?

– Met behulp van inline
query’s

– Of via Speciaal:Vragen
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Oefening 4: Aanmaken nieuwe pagina

• Maak een nieuwe pagina aan met de naam “Testpagina van ” 
aangevuld met je eigen naam. Controleer eerst of de pagina niet al 
bestaat.

• Schrijf tekst op de pagina en sla op. Maak gebruik van opmaak en 
dergelijke, waaronder:
– Een bulletlijst en een genummerde lijst

– Tussenkopjes niveaus 2 en 3

– Vetgedrukte en cursieve tekst

– Een verwijzing naar wiki-pagina “Categorie:Bedrijfsgebeurtenissen”. Waarom werkt dit 
niet?

– Een externe verwijzing naar http://www.xl-knowledge.nl

– Neem in de pagina een afbeelding op met naam “testafbeelding.png”. Wordt de 
afbeelding getoond?

• Upload het bestand “testafbeelding.png” naar de wiki

• Wijzig dan de pagina en ken de waarde “testpagina” toe aan de 
semantische eigenschap “Paginasoort”. Bekijk vervolgens de 
semantische eigenschappen van de pagina.

20 minuten

http://www.svb.nl/
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Maken en wijzigen van pagina’s m.b.v. invulformulieren

Voor gestructureerde content werken we 
veelal met voorgedefinieerde 

invulformulieren voor het (foutloos) 
toekennen van semantische 

eigenschappen via invoervelden

Helpinformatie is per invoerveld 
beschikbaar via het blauwe 

vraagtekentjeVerwijzingsvelden werken met 
‘autocomplete’ ter voorkoming 

van typfouten

Elk formulier beschikt over een 
speciaal invoerveld voor de vrije 

tekst
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Tips en verwijzingen voor auteurs

• Er is uitgebreide hulpinformatie voor het maken van pagina’s in wikicode beschikbaar op 
http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents. Ook te bereiken via het MediaWiki-logo rechts 
onderaan de pagina’s (klik vervolgens in het menu op User Help).

• Maak gebruik van de voorvertoning-functie om te bekijken hoe de pagina er uit komt te zien. 
Zeker in het begin is dit soms anders dan je denkt.

• Om op een pagina een regeleinde te forceren, moet je 2x enter geven (= een witregel 
invoegen). Om een witregel te forceren, moet je 3x enter geven (= twee witregels invoegen). 
M.a.w., de eerste enter wordt genegeerd.

• Je kunt eventueel gebruik maken van html-code een bepaalde opmaak van de tekst te 
realiseren, bijvoorbeeld een tabel.

• Gebruik vrijetekstpagina’s voor ongestructureerde kennis. Gebruik voor gestructureerde kennis 
altijd invulformulieren. Bruikbaar criterium is of het “type kennis” dat je wilt invoeren vaker 
voorkomt. Herhaalbaarheid schreeuwt om structuur.

http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents


Deel 3:

Expertfuncties voor 
redacteuren
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Versies vergelijken

Klik op een datum/tijd 
om een bepaalde versie 
van de pagina te tonen

Gebruik het tabblad “Geschiedenis bekijken” om 
versies van een pagina te vergelijken

Klik op ‘terugdraaien’ 
om alle(!) versies van 

de laatste auteur 
ongedaan te maken

Klik op ‘ongedaan 
maken’ om één versie 

terug te springen.

Klik op de button of op 
de links ‘huidig’ of 
‘vorige’ om twee 

versies naast elkaar te 
tonen waarbij de 

verschillen worden 
gemarkeerd
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Wijzigingen ongedaan maken

Onderin wordt het standaard bewerkingsscherm getoond. U kunt hier de pagina bewerken en zo 
een ‘aangepaste vorige versie’ opslaan als de actuele versie

De rode tekst bevat 
toevoegingen uit de 

huidige versie die bij het 
ongedaan maken verloren 

zullen gaan

Rechts worden de 
corresponderende delen 
uit de voorgaande versie 

getoond. 

Ten slotte moet u de 
wijzigingen opslaan via de 

button ‘Opslaan’

Links worden relevante 
delen van de huidige, 

opgeslagen versie 
getoond. 
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Pagina’s hernoemen

Klik op het driehoekje op de tabbladenbalk om de opties 
hernoemen en verwijderen zichtbaar te maken.

Geef aan of vanaf de ‘oude’ pagina 
automatisch doorverwezen moet 
worden naar de ‘nieuwe’ pagina.

Klik op de button om de pagina 
definitief te hernoemen. 

Semantische eigenschappen die 
naar de ‘oude’ paginanaam 

verwijzen, worden automatisch 
aangepast. Handmatige/tekstuele 
verwijzingen naar de oude pagina 

niet

Geef de nieuwe naam van de pagina op en geef eventueel aan 
wat de reden is van de hernoeming.
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Pagina’s verwijderen

Klik op het driehoekje op de tabbladenbalk om de opties 
hernoemen en verwijderen zichtbaar te maken.

Klik op de button om de pagina 
definitief te verwijderen.

Geef eventueel aan wat de reden is van de verwijdering.
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Oefening 5: Versiebeheer en hernoemen

• Bekijk de versiehistorie van de in oefening 3 aangemaakte pagina. 
Hoeveel versies zijn er? Wat gebeurt er als je de wijzigingen 
‘terugdraait’?

• Maak de laatste wijziging op de pagina ongedaan. Kijk goed naar wat 
op het scherm getoond wordt.

• Hernoem nu de pagina van “Testpagina Piet” naar “Testpagina Piet 
hernoemd”. Zorg dat het vinkje “Doorverwijzing achterlaten” is gezet.

• Controleer of het is gelukt door eerst via het zoekveld naar de nieuwe 
pagina te navigeren en daarna naar de oude pagina.

• Verwijder nu de pagina.

10 minuten



Deel 4:

Speciale functies voor 
beheerders



5353

Beheren van kennismodellen
Klik op de button om een nieuw kennismodel te 

maken; of scroll naar een bestaand kennismodel om 
dit te bekijken of te wijzigen Klik op de button om een 

nieuw elementtype te maken; 
of klik op een elementtype 

om dit te bekijken of te 
wijzigen

Ga naar 
Categorie:Kennismodellen of 

klik op de link om naar de 
kennismodellen-

beheerpagina te gaan

Klik op de button om een 
nieuwe eigenschap te maken; 
of klik op een eigenschap om 

deze te bekijken of te 
wijzigen

Klik op de button om een 
nieuwe relatie te maken; of 

klik op een relatie om deze te 
bekijken of te wijzigen

Klik op een sjabloon om deze 
te bekijken of te wijzigen. 

Nieuwe sjablonen aanmaken 
kan niet vanaf hier
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Maken nieuw kennismodel

U kunt een diagram 
uploaden dat op de 

kennismodelpagina wordt 
getoond

U kunt (ter info) aangeven 
dat het kennismodel 

gebruik maakt van andere 
kennismodellen

Geef het kennismodel een 
duidelijke beschrijving

U kunt als alternatief ook 
een imagemap opgeven 

voor een aanklikbare 
figuur. 

U kunt nadere toelichting 
opnemen in het 

vrijetekstveldKlik om het kennismodel 
op te slaan

Geef het kennismodel een 
unieke, betekenisvolle 

naam



5555

Maken nieuw elementtype (1)

Geef optioneel de 
herkomst van dit 
elementtype aan

Geef een heldere definitie 
van het elementtype

Geef optioneel overige 
categorieën waar 
elementen van dit 
elementtype altijd 

terechtkomen 

Bepaal in welke primaire 
categorie elementen van 

dit elementtype altijd 
terechtkomen

Geef optioneel een 
verwijzing naar externe 

informatie

Selecteer of upload een 
afbeelding als icoon

Bepaal of en waar het 
elementtype in het 

navigatiemenu te tonen

Bepaal welke 
opmaaksjabloon te 

gebruiken om elementen 
van dit elementtype te 

tonen op hun eigen pagina

Geef optioneel aan of 
elementen in de glossary
moeten komen, en welke 
eigenschap daarbij de te 

tonen definitie bevat



5656

Maken nieuw elementtype (2)

Geef per toegestaan 
relatietype een 

kommagescheiden lijst van 
elementtypen waar naar 

elementen van dit 
elementtype een relatie 
kunnen leggen. Bundel 
deze per kennismodel

Geef eventueel nadere 
toelichting in het 

vrijetekstveld

Klik om de 
elementtypedefinitie vast 

te leggen

Geef een 
kommagescheiden lijst van 

eigenschappen die aan 
elementen van dit type 

toegekend kunnen 
worden. Bundel deze per 

kennismodel



5757

Maken nieuwe elementeigenschap

Bepaal om wat voor type 
informatie het gaat. 

Gebruik String voor tekst < 
255 tekens

Geef aan of aan de 
eigenschap meerdere 

waarden tegelijk 
toegekend mogen worden

Geef eventueel nadere 
toelichting in het 

vrijetekstveld

Geef optioneel een 
verstekwaarde op die aan 

de eigenschap wordt 
toegekend bij nieuwe 

elementen

Geef aan of de eigenschap 
een verbijzondering is van 

een of meer andere 
eigenschappen

Klik om de 
elementeigenschap vast te 

leggen

Geef de tooltiptekst die op 
invulformulieren achter 
het blauwe vraagteken 

verschijnt

Geef een 
kommagescheiden lijst van 
toegestane waarden voor 

de eigenschap

Bepaal welk type 
invoerveld voor de 

eigenschap gebruikt moet 
worden op 

invulformulieren



5858

Maken nieuwe elementrelatie

Geef eventueel nadere 
toelichting in het 

vrijetekstveld

Klik om de elementrelatie 
vast te leggen

Geef de tooltiptekst die op 
invulformulieren achter 
het blauwe vraagteken 

verschijnt

Geef aan of de relatie een 
verbijzondering is van een 
of meer andere relaties. 

Die relatie wordt dan 
automatisch ook gelegd. 
Gebruik dit spaarzaam



5959

Aanpassen van het navigatiemenu

Ga naar de pagina MediaWiki:Sidebar

Klik op ‘Bewerken’

Bouw het menu op als volgt:
• Plaats elk menu-item op een aparte regel
• Een tussenkopje begint met een * gevolgd door een 

spatie en dan de naam van de kop
• Een link begint met een ** gevolgd door een spatie 

en dan de link gevolgd door een | en dan de te 
tonen tekst

• Voorbeelden:

* Dit is een tussenkop
** Paginanaam|Tekstlabel
** Categorie:Principes|Onze principes

Na opslaan wordt het menu 
automatisch aangepast



6060

Aanmaken van nieuwe gebruikers

Ga naar Speciaal:Aanmelden

Geef het e-mailadres van de 
nieuwe gebruiker op. Via dit 

adres wordt het ID verzonden

Geef ook de echte naam van de 
nieuwe gebruiker op.

Klik op “Per e-mail” om de nieuwe 
gebruiker aan te maken en een 

welkomstmail te verzenden.
De nieuwe gebruiker ontvangt met 
de e-mail een tijdelijk wachtwoord 
om de eerste keer aan te melden.

NB. Nieuwe gebruikers vallen altijd 
in de groep ‘geregistreerde 

gebruikers’

Geef de gebruikersnaam op. Volg 
de conventie om duplicaatnamen 

te voorkomen



6161

Wijzigen van gebruikersrechten

Ga naar 
Speciaal:Gebruikersrechten

Klik op de button om de huidige 
gegevens van de gebruiker op te 

halen.

Dit zijn de huidige 
gebruikersgroepen waarvan de 

gebruiker lid is

Geef aan van welke 
gebruikersgroepen de gebruiker lid 

moet zijn

Geef de reden voor de wijziging

Klik op de button om de wijziging 
door te voerenOnderaan staat de 

wijzigingshistorie m.b.t. 
gebruikersrechten

Geef de gebruikersnaam op van 
de te wijzigen gebruiker.



Einde

Veel plezier en succes 
met de wiki!
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