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Je kunt het Joomla cms op je eigen computer installeren of op een 
hosting webserver.  

In deze tutorial wordt online een joomla3.4 versie geïnstalleerd en 
een lokale versie inclusief een uitleg voor het installeren van de lokale 
webserver XAMPP 5.6.3. 

Om een website met Joomla te kunnen opzetten, moet je Joomla 
installeren 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 Joomla-gebruikers installeren 
de software in een paar minuten. 

Installeren stap voor stap van een online installatie 

      Wat heb je nodig? 
      Stap 1: een database maken 
      Stap 2: Joomla downloaden 
      Stap 3: de Joomla-bestanden op de webserver plaatsen 
      Stap 4: de Joomla-software installeren 
      Het resultaat:  een werkende voorbeeldsite 

Wat heb je nodig? 

Joomla is een webapplicatie: software die je installeert op een 
webserver. Vervolgens kun je die software online gebruiken. Vanaf 
elke computer met toegang tot internet kun je inloggen op de 
beheeromgeving van jouw Joomla-installatie op jouw webadres. 

Om Joomla te installeren, heb je het volgende nodig: 

1.   Een domeinnaam 

De domeinnaam wordt het webadres waar jouw site te bereiken is. 
Ook domeinnamen met andere extensies dan nl of be 
(www.website.com of www.website.net) zijn natuurlijk mogelijk. Een 
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domeinnaam kun je reserveren en per jaar of meer jaren huren bij 
een webhostingbedrijf of een domeinregistratiebedrijf. Op de site 
van de webhost kun je controleren welk webdomein 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. 

2.   Een abonnement (hostingaccount) bij een webhostingbedrijf 

Een hostingaccount nemen betekent dat je een stukje ruimte op een 
computer huurt die permanent in verbinding staat met internet. De 
webhost zorgt ervoor dat wat je op die webruimte zet, voor iedereen 
benaderbaar 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. Op die manier kun je software zoals Joomla op 
jouw webruimte installeren. 

Joomla gebruikt de codetaal PHP en slaat gegevens op in een 
database (een MySQL-database). Bij vrijwel elke webhost kun je 
tegenwoordig terecht voor een hostingaccount die Joomla 
ondersteunt. Op de volgende pagina zie je aan welke eisen de 
webhost precies moet voldoen. 

3.    Een FTP-programma 

Om Joomla te installeren, moet je de programmabestanden vanaf je 
computer kopiëren naar de webserver. Dat heet uploaden. Je hebt 
daarvoor een FTP-programma nodig. Dat werkt 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. 
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Hoe kom je aan FTP-software? Een aanrader is het gratis (open 
source) programma Filezilla, beschikbaar voor alle gangbare 
computers (Windows, Apple en Linux). Je kunt het downloaden vanaf 
filezilla-project.org en kies de Client versie. 

Je boodschappenlijstje bij het kiezen van een webhost 

Hostingaccounts zijn er in verschillende soorten en maten. Voordat je 
een abonnement neemt, is het belangrijk om te controleren of jouw 
webhost voldoet aan de installatievereisten van de huidige versie van 
Joomla 3. 

De huidige versie stelt onderstaande eisen van Joomla 3.4 dus vraag 
je webhost of de webhostingaccount voldoet aan de onderstaande 
lijst met systeemeisen. Met name de eerste drie eisen zijn heel 
belangrijk, anders kun je Joomla niet installeren. 

 PHP 5.4 of hoger. PHP is de programmeertaal waarin Joomla 
geschreven is. 

 MySQL 5.1 of hoger. MySQL is het type database waarin Joomla 
de gegevens (met name de content van je site) opslaat. Bij de 
hostingaccount heb je minimaal één (lege) database nodig om 
Joomla te kunnen laten werken. De ene provider voegt zo’n 
database al meteen toe aan je hostingpakket, bij de ander heb 
je de vrijheid om een of meer databases zelf aan te maken. In 
de praktijk zit je met beide mogelijkheden goed. 

 Apache 2.x of hoger. Apache is de webserversoftware die 
ervoor zorgt dat Joomla (de PHP-code en de MySQL-database) 
kan functioneren. 

 De hostingaccount moet aan twee technische vereisten 
voldoen: ondersteuning van XML en van Zlib. Die afkortingen 
staan voor specifieke technologie die Joomla gebruikt, en waar 
je als gebruiker verder niet mee te maken hebt – zolang je 
webhost maar zorgt dat het werkt. Maar dit zijn geen 
bijzondere eisen; bij de meeste webhosts zit dit goed. 

https://filezilla-project.org/
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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 wijzigen, een nieuwe 
database aanmaken. Veelgebruikte beheertools zijn Plesk, cPanel of 
DirectAdmin.  

Stap 1: een database maken 

Joomla maakt gebruik van een MySQL database. Voordat je Joomla 
kunt installeren, moet die (lege) database al aangemaakt zijn op de 
webserver. Een database aanmaken doe je in de beheeromgeving 
(vaak control panel genoemd) die bij je hostingaccount hoort. 
Hieronder gebruiken we de beheeromgeving DirectAdmin 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 op 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 bij het hostingpakket standaard al een lege 
database met inloggegevens. 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 
gebruikersnaam en het wachtwoord. Die heb je vanaf stap 2 nodig. 

Een database maken in de webbeheeromgeving 

1      Log in op het webadres van DirectAdmin. Dat adres heb je 
gekregen van je webhost. Het kan zoiets zijn als 
www.mijndomein.nl:2222. Gebruik voor het inloggen de 
gegevens die je van de webhost hebt ontvangen. 
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2      Voeg een nieuwe database toe. Ga op de startpagina van 
DirectAdmin naar MySQL beheer ( 1) en klik op de knop Nieuwe 
database. 2 

3      Vul de gegevens in het volgende scherm in: (3) 
         Database naam: ( mag je zelf bedenken) b.v. joomla34 
         Database gebruikersnaam: (mag jezelf ook bedenken)  
         b.v.  joomla34 
          Gebruikersnaam wachtwoord: ……. 
          Bevestig wachtwoord:  ……… 

 
4      Kies een naam voor de nieuwe database, bijvoorbeeld joomla34   
 
Welke naam je kiest, maakt niet uit; de naam wordt alleen door het 
systeem gebruikt en verschijnt nergens op de site. Klik op Maak. (4) 
Je krijgt nu een bevestiging te zien:  

De database is klaar. Noteer de databasegegevens die heb je straks 
nodig bij de installatie van Joomla: de naam van de database, de 
inlognaam en het password van de databasegebruiker. 

Log nu uit het DirectAdmin panel. 

 

1 
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Bovenstaande is het panel van DirectAdmin, andere zijn b.v. Plesk, 
enz maar alle hebben de mogelijkheid om databases aan te maken. 

Opmerking:  Meestal staat er voor het invulvakje al een naam ingevuld 

gevolgd door een _  onderliggend streepje ( onderschoor ), dat en de door 

jouw ingevulde naam is de naam voor je database en gebruikersnaam.  

b.v. voorafingevuldenaam_joomla34 

 
 

2 

3 

4 
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Stap 2: Joomla downloaden 

In deze stap download je de software die je straks gaat installeren.  

 Ga naar http://download.joomlacommunity.eu en kies de 
meest recente versie van Joomla. Op het moment van schrijven 
is dat 'Joomla 3.4.1 Stable Full in Dutch'. Hier download je al 
meteen de Nederlandstalige versie van Joomla. (Versies in 
andere talen vind je via de website van Joomla zelf, 
www.joomla.org.) 

 De programmabestanden zijn samengepakt in één zipbestand 
om het te downloaden bestand zo klein mogelijk te houden. 
Het zipbestand is één bestand waarin de duizenden bestanden 
zitten die samen de Joomla-software vormen. Sla dit zipbestand 
op in een map op je computer b.v. joomla. 

 Pak de bestanden in het zipbestand uit. In Windows doe je dat 
door te dubbelkikken op het bestand; Windows vraagt dan 
waar het de uitgepakte bestanden moet opslaan. Sla de 
uitgepakte bestanden bijvoorbeeld op in de map joomla op je 
Bureaublad. 

Stap 3: de Joomla-bestanden op de webserver plaatsen 

Nu kun je alle bestanden uploaden naar de webserver. Je hebt 
daarvoor een FTP-programma nodig 

 Open je FTP-programma en maak een verbinding met de FTP-
server: de webserver 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 ftp.mijnsite.nl) en een inlognaam een 
wachtwoord. 

 Upload alle uitgepakte programmabestanden. Dat doe je als 
volgt: 

http://download.joomlacommunity.eu/
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a.  Selecteer in het FTP-programma alle bestanden van 
Joomla. Als je het voorbeeld hierboven hebt gevolgd, 
staan die bestanden in een map bv. joomla. Selecteer niet 
de map, maar selecteer in die map alle bestanden zélf. 

b.  Upload de bestanden naar de rootmap van de webserver. 
Dat is de ‘basismap’ van de webserver, de plek waar jouw 
websitebestanden komen te staan. De rootmap heeft 
vaak een naam als htdocs, httpdocs of www. Als je die 
map niet kunt vinden, kan je webhost je daarover 
informeren. 

 

Bestanden via FTP naar het web uploaden is niet ingewikkelder dan 

wat je hierboven ziet: links selecteer je de map waarin de Joomla-

bestanden op je computer staan, rechts navigeer je naar de rootmap 

op de webserver (hier heet die map httpdocs). Klik op de pijl naar 

rechts om de bestanden over te zetten van links naar rechts. Je ziet in 

het rechtervenster alle geüploade bestanden verschijnen. Dit neemt 

wel wat tijd; voordat alle Joomla-bestanden zijn overgezet, kan er 

zo’n vijf tot tien minuten overheen gaan. Onder aan het scherm zie je 

een voortgangsbalk met de nog resterende tijd van de overdracht. 
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Stap 4: de Joomla-software installeren 

Nu kun je Joomla installeren. De installatieprocedure is sinds  
Joomla 3 een stuk eenvoudiger gemaakt. 

Zorg dat je de gegevens van de database bij de hand hebt.  

Ga in je browser naar het webadres waar je de bestanden naartoe 
gekopieerd 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. 

 Je ziet het eerste scherm van de Joomla-installatieprocedure: 

  

 

Hier maak je een aantal keuzes en vul je de benodigde informatie in: 



Joomla Installeren 
 

11 
Joomla Heerenveen april 2015 B. Bouma 

 Selecteer taal: kies de taal voor de installatie. De keuze staat 
standaard goed, op Nederlands. 

 Websitenaam: welke naam moet de site hebben? Vul de naam 
van de site in en indien nodig ook een paar woorden die 
omschrijven van wat de site te bieden heeft, bijvoorbeeld 
Fietsen.nl Fietsaccessoires. Deze naam wordt op de site 
zichtbaar in de titelbalk van de browser. In dit voorbeeld kun je 
Starterscursus Joomla invullen. 

 De Beschrijving is niet verplicht; je kunt deze ook later invullen. 
Vul hier in één zin een toelichting in op wat je site te bieden 
heeft. De informatie in deze beschrijving is van belang voor 
zoekmachines. 

 E-mailadres administrator: het mailadres van jou als beheerder 
van de site. Dit is het adres waar je systeemboodschappen van 
Joomla ontvangt. 

 Gebruikersnaam administrator: vaak wordt admin gebruikt; dat 
was lange tijd de standaard inlognaam. Het is veiliger om te 
kiezen voor in een eigen inlognaam. 

 Wachtwoord administrator: kies een wachtwoord waarmee je 
als beheerder inlogt in de beheeromgeving van Joomla en type 
dit wachtwoord nogmaals in. 

 Website offline: dit staat standaard op Nee. Na installatie is de 
(lege) site dan meteen online. Als je wilt dat de site nog niet 
zichtbaar is voor bezoekers, maar alleen voor jouzelf wanneer je 
ingelogd bent, kies dan voor Ja. Bezoekers zien dan na 
installatie van Joomla een melding dat de site nog offline is. 

 Klik, als alles ingevuld dan op de blauwe knop, Volgende 
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 Laat de instelling Databasetype staan op MySQLi. 

Uitleg: In de loop der jaren echter zijn er zowel in PHP als MySQL veel 
dingen veranderd en sinds de komst van PHP 5 en MySQL 4.1 begon 
de mysql extensie steeds meer gebreken te vertonen. Het 
belangrijkste gebrek is misschien wel de incompatibiliteit met 
sommige nieuwe features die vanaf MySQL 4.1 beschikbaar zijn. 
Vandaar dat het op een gegeven moment tijd werd om een hele 
nieuwe extensie te schrijven. Deze extensie, die sinds PHP 5 
beschikbaar is, kreeg de naam mysqli. De i in deze naam staat voor 
improved. ) 

 Naam host: Standaard is  localhost, tenzij je van de webhost 
andere gegevens hebt gekregen. 

 Gebruikersnaam: de gebruikersnaam voor je database. Dat is 
de gebruikersnaam voor de database die je net hebt 
aangemaakt, in stap 1. 

naam_joomla34 

naam_joomla34 
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 Wachtwoord: vul het wachtwoord in dat je bij het aanmaken 
van de database in stap 1 hebt gekozen. 

 Naam database : de naam van de database die je zelf hebt 
aangemaakt in stap 1. Als je het voorbeeld hebt gevolgd, is die 
naam joomla34. 

 

Dit is een belangrijk scherm; let erop dat je bij het invullen geen 
typefouten maakt. De gegevens die je hier invoert, zijn nodig om 
Joomla te kunnen laten communiceren met de database die je eerder 
hebt gemaakt. 

  Tabelvoorvoegsel: als verschillende installaties van Joomla 
gebruikmaken van één database, dan herkent Joomla de 
verschillende tabellen in die ene database aan het specifieke 
tabelvoorvoegsel. Joomla genereert die zelf en kun je zo laten 
staan.  

 

 Oude database verwerking: alleen belangrijk als je Joomla al 
eerder hebt geïnstalleerd en de nieuwe Joomla-installatie 
gebruikmaakt van dezelfde database als de vorige. Dan kun je 
er hier voor kiezen om de data van die eerdere site te kopiëren 
(Back-up) of te Verwijderen. 
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Klik nu op Volgende. 

 Installeer voorbeelddata: kies hier voor Geen.  

Noot: Bij een meertalige site kies dan ook voor Geen 
voorbeelddata 
Bij Samenvatting, E-mail instellingen kun je ervoor kiezen om 
alle informatie over instellingen, databasenaam en dergelijke na 
de installatie in een e-mailbericht aan jouzelf te laten mailen. 
Als je dat wilt, kies dan Ja. 

Als alles goed staat, kun je doorklikken op Volgende. Je komt in het 
laatste scherm, Voltooien (met het tabkopje Samenvatting). 

 

Hier maak je nog een paar keuzes en zie je een overzicht van de 
instellingen die je eerder hebt gekozen en ingevuld. De keuzes zijn: 

Helemaal onderaan in het scherm Voltooien (je moet even door 
scrollen) staan ook de gegevens van de Pre-installatie controle 
Aanbevolen instellingen. Daar zie je of alle instellingen van de server 
goed staan om Joomla correct te laten functioneren. 
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Staan er aanbevolen instellingen verkeerd? Ook dan kun je Joomla 
gewoon installeren. Deze aanbevolen instellingen zijn niet 
noodzakelijk om Joomla goed te laten functioneren. Wil je zo’n 
instelling toch aanpassen, dan kun je dat (meestal) niet zelf. Vraag je 
webhost of deze voor jouw hostingaccount de instelling in de 
aanbevolen stand wil zetten (bijvoorbeeld safe mode op off). 

 

 Klik op de blauwe knop Installatie. (Volgende). De installatie 
wordt nu verder automatisch afgerond. In het scherm zie je de 
voortgang. 

  

6       Zodra de installatie is afgerond, zie je het volgende scherm. Je 
krijgt de melding dat de installatie succesvol is afgerond: 
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7     Rechts onderaan zie je een melding die alleen belangrijk is als je 
een meertalige website wil maken (zie pagina 14) ; die kun je nu 
negeren.  
Zo en nu even pauze, want nu kunt je beslissen om door te gaan 
met opruimen of eerst extra taalbestanden te installeren voor een 
meertalige website. 
Als je besloten hebt om een meertalige website te maken ga dan 
verder op bladzijde 19.  

Klik op Verwijder de installatiemap om de map installation van de 
webserver te verwijderen. Dat moet, anders kun je niet verder. De 
reden daarvoor is dat het onveilig is om de installatiebestanden te 
laten staan: die bevatten gegevens waar kwaadwillende misbruik van 
kunnen maken. Klik op de knop; de tekst verandert nu in 
Installatiemap verwijderen geslaagd. 

8       Klik op Website om de zojuist geïnstalleerde site te bekijken. Je 
kunt ook op Administratie klikken, dan kun je inloggen in de 
beheeromgeving. 
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Het resultaat: een werkende voorbeeldsite 

In de vorige stappen heb je de installatie afgerond; Joomla is nu klaar 
voor gebruik. We bekijken eerst de voorbeeldsite en de ‘achterkant’ 
van die site, de beheeromgeving. 

Als je de installatieprocedure van Joomla hebt afgerond, klik je in het 
allerlaatste scherm op Website om de voorbeeldsite te bekijken. Als 
je dat scherm al hebt afgesloten, dan kom je op de voorbeeldsite 
door het webadres in te toetsen (bijv. www.voorbeeld.nl) in de 
browser. 

Inloggen in de beheeromgeving 

Als je bij de installatie in het allerlaatste scherm klikt op de knop 
Administratie, dan kom je terecht in het scherm waar je kunt 
inloggen in de beheeromgeving van de site. Om rechtstreeks naar de 
beheeromgeving te gaan, navigeer je in je browser naar 
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www.voorbeeld.nl/administrator. Vul in het venster je 
gebruikersnaam en wachtwoord in. 

In de beheeromgeving doe je alles wat te maken heeft met het 
bouwen en onderhouden van de site: artikelen toevoegen, menu’s 
beheren, de lay-out aanpassen. In het volgende hoofdstuk leer je de 
belangrijkste functies van de beheeromgeving beter kennen. 

 

Extra taken 

Open de Filizilla, ga naar de server dan kunt u direct het volgende doen: 

 Wijzig de naam van het htaccess.txt bestand in de volgende naam: 
.htaccess (Vergeet de punt aan het begin niet!)  

 Download het bestand htacces.txt, open het in notepad++ (of een 
andere tekstverwerker) en klik op Opslaan als en geef de naam .htacces 
in . 

 Sleep nu het .htacces bestand weer naar de root van je Joomla site. 

 Dit bestand neemt een deel van de beveiliging van Joomla voor rekening 
en zorgt ervoor dat we later de URL's van uw website kunnen 
verkorten(hierover leest u later in de cursus meer). 

Joomla is nu geïnstalleerd en u bent klaar om aan de slag te gaan met het 
daadwerkelijk opbouwen van uw website. 

http://www.voorbeeld.nl/administrator
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Extra talen installeren 

Klik, voordat je de installatie voltooid door de installatie map te verwijderen 
op: 
( even naar onderen scrollen) op de knop Extra stappen installeer talen 
Dit vervolgt de installatie van Joomla! met je naar een nieuwe installatiepagina 
te brengen. 

 
Een lijst met taalpakketten wordt getoond. 
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Vink de taal of taalpakketten die je wilt installeren aan. Denk aan het volgende: 

 Taalpakketten uit het eigen distributiepakket worden hier niet getoond 
aangezien ze al geïnstalleerd zijn. 

 De versie van de voorgestelde pakketten komt overeen met de Joomla 
hoofd versie (3.0.x, 3.1.x, etc.). De subversie van het pakket hoeft niet 
overeen te komen, u installeert bijvoorbeeld versie 3.4.1 en er wordt een 
3.3.2 taalpakket getoond. 

 Taalpakketten die niet overeenkomen kunnen onvertaalde taalstrings 
hebben. 

 De taalpakketten die niet overeenkomen worden als update ter 
beschikking gesteld als het pakket bijgewerkt is door de geautoriseerde 
vertaalteams. De beschikbare update wordt zowel in het controlepaneel 
als in Extensies Extensiebeheer → Updaten getoond. Dit gedrag is gelijk 
aan Extensies Extensiebeheer → Installeer Talen. 

Klik op Volgende en een voortgangsbalk wordt zichtbaar, terwijl het taalpakket 
of pakketten wordt gedownload. 

Kies standaard taal 

Als de download voltooid is kan de standaardtaal voor het beheergedeelte van 

de website gekozen worden. 

 Kies voor de standaardtalen. Dutch (NL) 
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Je kunt nu ook de 'meertalige functionaliteit' van Joomla! activeren. 

 Klik op Ja naast de Activeer de meertalige functionaliteit 
 Er verschijnen twee extra keuzemogelijkheden.  

 

 Installeer bijbehorende inhoud, ja of nee. Dit maakt automatisch één 
artikelcategorie aan per geïnstalleerde taal en één speciaal artikel met 
dummy-tekst in iedere artikelcategorie. 

 Inschakelen taalcodeplugin, ja of nee. Indien ingeschakeld zal de 
taalcodeplugin het mogelijk maken om de taal code te wijzigen van het 
gegenereerde HTML document om SEO te verbeteren. 

Klik, indien je alle keuzes bij de taalinstallatie heeft voltooid, op Volgende om 
verder te gaan. 

Afronden 

Er volgt nu een gelijksoortig Gefeliciteerd! Joomla! is nu geïnstalleerd. scherm. 
Het verschil is het bericht over de standaard beheer en website 
taalinstellingen, indien ingesteld. Je ziet ook het Extra stappen bericht rechts 
onderaan niet. 
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U kunt nu de Installatiemap verwijderen. Klik op Verwijder de installatiemap 
en een Installatiemap verwijderen geslaagd bericht verschijnt. U kunt nu 
inloggen via Administratie of direct naar de site gaan via Website. 

 

 

 

Joomla installatie op je pc of laptop. 
 

Download xampp 5.6.3 van vanaf apachefriend.org kies voor de vierde in de rij 

(124,6MB) 

1.) Joomla lokaal installeren 

Om Joomla te kunnen installeren op een lokale Windowscomputer moet je 

allereerst zorgen voor een lokale serveromgeving: Een webserver (Apache) die 

ook PHP kan verwerken en een databaseserver (MySQL-server). Ook moeten 

deze servers- en PHP-versie aan een minimale versie voldoen. 

Apachemodules mod_mysql, mod_xml en mod_zlib dienen geïnstalleerd en 

geactiveerd te zijn in de webserverconfiguratie. 

  

http://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/5.6.3/
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2.) XAMPP 

XAMPP voor Windows is een opensource serverpakket, waarin de voor Joomla 

benodigde webservers samengebracht zijn, inclusief een aantal extra servers 

en beheertools (bijv. phpMyAdmin). 

Het pakket is gratis te downloaden van internet. De laatste versie is XAMPP 

5.6.3. 

XAMPP kan ook als een installeerbare .exe gedownload worden,  

Let op: Sinds XAMPP 1.7.7 maakt PHP in XAMPP gebruik van Microsoft Visual 

C++ 2008 runtime bibliotheken. Deze zijn meestal al aanwezig op je computer. 

Zo niet, dan kun je ze downloaden vanaf: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582.  

Om te controleren of ze zijn geïnstalleerd: Ga naar het configuratiescherm van 

Windows en kies: ‘Programma's en onderdelen’ en zoek in de lijst 

geïnstalleerde programma’s naar: 

 
Meestal staan er dus meerdere versies in die lijst. Zijn deze bibliotheken niet 

geïnstalleerd dan moet je dat nu eerst doen, voordat je verder gaat met de 

XAMPP-installatie. 

 

3.) Uitpakken zip-bestand 

Pak het gedownloade zip-bestand uit in de root van de harde schijf. Let op: op 

de C-schijf!!! 

Wanneer je XAMPP op een andere schijf installeert dan waarop Windows is 

geïnstalleerd, kun je geen gebruik maken van de Windows Services! (Zie 

paragraaf 12: Opstarten XAMPP.) Na het uitpakken vind je de map "xampp" in 

de root van je harde schijf. Het pad naar XAMPP is dan: ‘C:\xampp’. 
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3a)Installeren met .exe bestand 

Klik met rechts op xampp.exe en klik op uitvoeren als administrator en volg de 

aanwijzingen op het scherm. 

4.) Start XAMPP (zip uitvoering) 

Zoals hierboven op punt 3 gezegd: XAMPP bevat de drie elementen die nodig 

zijn voor het draaien van Joomla, namelijk een webserver (Apache), een 

databaseserver (MySQL) en de webservermodule PHP. Voordat je Joomla kunt 

installeren, moeten Apache met PHP en MySQL draaien op je computer. Het 

belangrijkste werk om dit te realiseren heb je al gedaan door het zip-bestand 

van XAMPP uit te pakken in de root van de harde schijf. 

Voordat we Apache (met PHP) en MySQL kunnen opstarten, moeten we nog 

wel het een en ander configureren. Daarnaast breng ik altijd de ‘htdocs’ (www)-

map buiten de XAMPP-map, om het werken met de Joomla-installatie(s) niet in 

de servermappen te laten plaatsvinden. Niets staat je echter in de weg dit over 

te slaan en rechtstreeks in de htdocs map van XAMPP te werken, echter handig 

is anders! 

 

5.) Installatie XAMPP 

In de map ‘C:\xampp’ bevindt zich het bestand ‘setup_xampp.bat’. Dit bestand 

wordt gebruikt om XAMMP te configureren voor het gebruik met een vaste 

installatie (i.t.t. portable). Als je dit bestand dubbelklikt start er een DOS-box. 

Hierin wordt het configuratiescript uitgevoerd. Als dit gereed is wordt je 

gevraagd een willekeurige toets in te drukken zodat de DOS-box afsluit. De 

basisconfiguratie van XAMPP is nu klaar. 

 

6.) Aanmaken webserver root 

Vanouds heeft de rootmap van de Apachewebserver de naam ‘htdocs’ 

(C:\xampp\htdocs). Dit is de map waarin normaliter alle webpagina’s worden 

opgeslagen. Dus ook de bestanden van je Joomla websites. 

 

Het is echter nogal onhandig om telkens naar deze map te moeten navigeren 

als je iets aan je bestanden wilt wijzigen. Het is daarom erg handig een nieuwe 

‘www’-map aan te maken op een plaats die makkelijk toegankelijk is. Ik zet zelf 

deze ‘www’-map altijd rechtstreeks op mijn bureaublad. Bovendien kunnen zo 
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je webbestanden nooit per ongeluk verloren gaan bij een eventuele update 

van XAMPP (pas op: dit geldt niet voor de MySQL databases, die moeten wel 

geback-upt worden bij updates van XAMPP). Natuurlijk kun je de ‘www’-map 

ook elders zetten (behalve in de map ‘Program Files’). Als je de map 

‘C:\xampp\htdocs’ opent, vind je daarin diverse mappen en bestanden. 

Deze mappen kunnen in de ‘htdocs’-map blijven wanneer we de webserverroot 

naar de nieuwe ‘www’-map verplaatsen. 

We gaan nu wijzigingen aanbrengen in de configuratiebestanden van Apache, 

maar ook van PHP. Als deze configuratiewijzigingen zijn doorgevoerd, kunnen 

we de webserver opstarten. 

Als laatste moeten er voor de serverveiligheid nog een paar wachtwoorden in 

XAMPP worden ingesteld. 

 

7.) Overzicht wijzigingen: 

In de volgende bestanden moeten we het een en ander wijzigen, dan wel 

toevoegen: 

- C:\xampp\apache\conf\httpd.conf 

- C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-xampp.conf 

- C:\xampp\php\php.ini 

Maak altijd even een backup van deze bestanden vóór je die gaat editen! 

Let op(1): 

Het pad naar de nieuwe ‘www’-map zal voor iedereen verschillend zijn. Het is 

handig om nu eerst het juiste pad op te zoeken. Als je jouw ‘www’-map op je 

bureaublad hebt geplaatst, zal het pad hierheen meestal als volgt zijn: 

Windows 7/ 8/8.1  ‘ C:\Users\WindowsAccount\Desktop\www ’ 

Vervang WindowsAccount door de accountnaam waarmee je altijd in Windows 

werkt. 

Als je op een Nederlandstalige Windows werkt moet je de Nederlandse 

benamingen van de diverse mappen gebruiken. Let ook op dat Windows altijd 

de ‘\’ (backslash) als scheiding tussen de mappen gebruikt. De 

Apachewebserver gebruikt echter de ‘/’ (forwardslash) als scheidingsteken. 

Let op(2): 

Als je configuratiebestanden bewerkt gebruik dan altijd een goede ‘texteditor’ 

zoals het gratis 

‘Editpad Lite’ of een ‘code-editor’ zoals het gratis ‘NotePad++’ en NOOIT 
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programma’s als ‘MS Word’ of andere ‘Rich Text Editors’ (ook Windows 

‘Kladblok’ moet je hiervoor niet gebruiken). 

 

8.) Wijzigingen ‘ C:\xampp\apache\conf\httpd.conf ’ 

Regel 243 wijzig: 

Oud: 

DocumentRoot “C:/xampp/htdocs” 

Nieuw (Win7-8): 

DocumentRoot “C:/Users/WindowsAccount/Desktop/www” 

Regel 244 wijzig: 

Oud: 

<Directory “C:/xampp/htdocs”> 

Nieuw (Win7-8): 

<Directory "C:/Users/WindowsAccount/Desktop/www"> 

Regel 560 toevoegen (helemaal onderaan): 

Nieuw 

<FilesMatch "\.(ttf|svg|otf|eot|woff)$"> 

<IfModule mod_headers.c> 

Header set Access-Control-Allow-Origin "*" 

</IfModule> 

</FilesMatch> 

Deze toevoeging is nodig als je in je websites lokaal gebruik wilt maken van 

@fontface lettertypes in de CSS van je website. 

Let op (3): 

Alleen als het écht niet anders kan: poortnummer van de webserver, poort 80, 

wijzigen naar bijv. 8080. 

Dit hoef je alleen te doen als er andere software of webservers draaien op je 

computer die poort 80 claimen. 

Bijv. MS Internet Information Server (IIS) of Skype. Probeer eerst of je die 

software niet kunt afsluiten. Bij Skype kun je in de opties een vinkje weghalen 

voor het gebruik van poort 80. 

Sluit Skype gewoon af zolang je nog bezig bent XAMPP te configureren. IIS kun 

je meestal stopzetten in het scherm Services (Administratieve Tools/Services). 

Om erachter te komen welk programma poort 80 bezet houdt kun je het 

volgende doen: Open de ‘command prompt’ (DOS-box), onder Vista en 
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Windows7 als administrator (rechtsklikken op pictogram in startmenu en kies 

‘als administrator uitvoeren’). 

Voer in de Command Prompt het volgende commando in: ‘netstat –ano ’ 

(zonder de aanhalingstekens). Je krijgt dan een lijst waarop vrijwel bovenaan 

onder Local Address ‘0.0.0.0:80’ staat. 

Kijk op deze regel naar het bijbehorende PID nummer. Onthoud dit nummer, 

kies nu Ctrl-Shift-ESC (de Windows Task Manager (Taakbeheer) wordt geopend) 

en zoek in de Taskmanager(Taakbeheer) onder processen en/of services welk 

programma bij het PID nummer hoort. 

Als het geen belangrijk programma is, kun je het afsluiten en XAMPP opstarten. 

(Overigens gebeurt het ook nogal eens dat malware, spyware etc. poort 80 

gekaapt heeft zonder dat je dat in de gaten hebt/had.) 

In de praktijk heb ik het poortnummer zelf nooit hoeven te wijzigen, maar voor 

de volledigheid als het toch noodzakelijk mocht zijn: 

Regel 58 wijzig: 

Oud: 

Listen 80 

Nieuw: 

Listen 8080 

Regel 218 wijzig: 

Oud: 

ServerName localhost:80 

Nieuw: 

ServerName localhost:8080 

 

9.) Wijzigen ‘ C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-xampp.conf ’ 

Regel 105 ( als onderstaande regel er niet staat),voeg toe: (maak wat extra 

ruimte door 2x enter te geven) 

Nieuw: 

Alias /xampp "C:/xampp/htdocs/xampp/" 

<Directory "C:/xampp/htdocs/xampp/"> 

AllowOverride AuthConfig 

Require all granted 

</Directory> 
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10.) Wijzigen ‘ C:\xampp\php\php.ini ‘ 

Regel 264 

Oud: 

output_buffering = 4096 

Nieuw: 

output_buffering = Off 

Regel 535 

Oud: 

error_reporting = E_ALL | E_STRICT 

Nieuw: 

error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT 

Regel 552 

Oud: 

display_errors = On 

Nieuw: 

display_errors = Off 

Regel 564 

Oud: 

display_startup_errors = On 

Nieuw: 

display_startup_errors = Off 

Regel 608 

Oud: 

track_errors = On 

Nieuw: 

track_errors = Off 

Regel 770 

Oud: 

post_max_size = 8M 

Nieuw: 

post_max_size = 128M 

Regel 922 

Oud: 

upload_max_filesize = 2M 

Nieuw: 
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upload_max_filesize = 128M 

Regel 1044: 

Oud: 

date.timezone = Europe/Berlin 

Nieuw: 

date.timezone = "Europe/Amsterdam" 

regel 1131, 1132 en 1136 [e-mail function]: 

Afhankelijk van de bij jou beschikbare SMTP-server kan je hier de uitgaande e-

mail configureren. 

Oud: 

;SMTP = localhost 

Nieuw: 

SMTP = bijv. mail.home.nl of smtp.xs4all.nl etc. (let op het verwijderen van de 

puntkomma!!!) 

Oud: 

;smtp_port = 25 

Nieuw 

smtp_port = 25 

Oud: 

;sendmail_from = postmaster@localhost 

Nieuw: 

sendmail_from = jouw@e-mailadres.nl (let op het verwijderen van de 

puntkomma!!!) 

Opmerking: Dit is nog niet werkend gekregen met een SMTP-server van Google 

(gmail) 

 

Regel 1145 

Oud: 

sendmail_path = "C:\xampp\mailtodisk\mailtodisk.exe" 

Nieuw: 

;sendmail_path = "C:\xampp\mailtodisk\mailtodisk.exe" (let op: puntkomma 

vooraan toegevoegd!) 
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11.) Aanmaken index.html 

Nu alle drie bestanden zijn bijgewerkt moeten we alleen nog een index.html-

bestandje maken voor in de nieuwe ‘ www ’ map. Open daartoe bijv. 

NotePad++ en maak een nieuw tekstbestand met de 

volgende inhoud (code): 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang=”nl”> 

<head> 

<title>XAMPP www</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Indexpagina XAMPP www map</h1> 

</body> 

</html> 

 

Sla dit bestand op als ‘index.html’ in de nieuwe server root ‘ /www ‘ map. 

12.) Opstarten XAMPP (Apache + PHP en MySQL) 

Alle voorbereidingen zijn nu getroffen. We kunnen de web- en databaseserver 

nu opstarten. 

Er zijn verschillende manieren om dit te doen, maar ik leg alleen hier de 

makkelijkste en meest voor de hand liggende manier uit. 

Bij XAMPP is een handig controlepaneel meegeleverd. Dit paneel is te vinden 

op ‘C:\xampp\xamppcontrol.exe’. Onder Vista, Windows 7 en 8  moet je dit 

programma opstarten als administrator. 

(rechtsklikken en kies ‘Run as administrator’ of ‘Uitvoeren als administrator’).  

Zorg er ook voor dat je Skype afsluit, als je die hebt draaien (die houdt poort 80 

bezet waardoor Apache niet opstart). 
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OK, daar gaan we: Open de ‘C:\xampp’-map en zoek naar ‘xampp-control.exe’. 

Rechtsklik en kies ‘Uitvoeren als administrator’ (Vista en Windows 7-8). Alleen 

de eerste keer krijg je nog een taalkeuzevenstertje waarop je kunt kiezen 

tussen Engels of Duits. 

In deze tutorial ga ik ervan uit dat je hier voor Engels hebt gekozen. 

Het controlepaneel opent en je ziet vijf startknoppen: twee hiervan gaan we 

gebruiken. Eén voor de Apacheserver en één voor de MySQL-server. Klik op 

beide startknoppen. Als de servers goed en zonder fouten zijn opgestart, 

krijgen de servernamen onder de kop ‘Module’ een groene achtergrondkleur. 

De tekst op de knoppen verandert van ‘Start’ in ‘Stop’. 

Servers weer stoppen? Klik op beide stopknoppen. Als je beide servers hebt 

kunnen starten betekent dit dat in ieder geval de poort 80 vrij is. 

We kunnen bij het opstarten nog een andere ‘adder onder het gras’ 

tegenkomen. De firewall die je hebt draaien op je computer kan eventueel de 

toegang tot de Apache- en MySQL-server blokkeren. 

Als je de ingebouwde Windowsfirewall gebruikt, vraagt die meestal 2x om 

toestemming tot toegang naar de servers. Maar soms komt er geen pop-up. 

Handig is dan om even kort de firewall uit te zetten. 

De servers op te starten en de firewall weer aan te zetten. De firewall 

detecteert dan de gewijzigde situatie en vraagt alsnog om toestemming.  
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Bij andere firewalls kan dit proces afwijken! 

13.) Testen server 

Open nu Firefox en voer in de adresbalk http://localhost in. Als alles goed is zie 

je nu de tekst van de‘index.html’ die je in stap 11 hebt aangemaakt. Als je die 
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tekst nu ziet: Gefeliciteerd!! 

Helaas kán er nu nog één ding dwarsliggen met ‘localhost’. Als na het invoeren 

van ‘http://localhost’ niet de bij punt 11 gemaakte index.html wordt getoond, 

probeer dan eens: ‘http://127.0.0.1’. Als je hiermee de index.html wel te zien 

krijgt moet er nog iets gewijzigd worden aan het Windows ‘hosts’ bestand. 

Open Kladblok (in Vista en Win7 weer als administrator) en open het bestand 

‘C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts’ . Kijk of je hier enigerlei verwijzing 

naar ‘localhost’ of‘127.0.0.1’ ziet. 

Uiteindelijk moet het er zo uit komen te zien: 

127.0.0.1 localhost 

#::1 localhost 

In de eerste regel wordt het gereserveerde IP-nummer ‘127.0.0.1’ gekoppeld 

aan ‘localhost’(gescheiden door een spatie). 

In de tweede regel wordt de koppeling naar localhost d.m.v. ‘#’ uitgeschakeld. 

Dit heb je met XAMPP niet nodig en is bedoeld voor het nieuwe IP6-systeem. 

Wellicht staan er nog ander combo’s in het‘hosts’ bestand, waarin 127.0.0.1’ 

gekoppeld wordt aan nog een ander IP-nummer of domeinnaam. 

Die kun je gewoon negeren. 

14.) Wachtwoorden invoeren: 

Voer nu in Firefox de volgende URL in in de adresbalk: http://localhost/xampp 

De startpagina van XAMPP zal nu openen. Kies een taal en je komt op de 

XAMPP-welkomstpagina. Klik nu op ‘Veiligheid’ en je zult zien dat er nog het 

een en ander gewijzigd moet worden. 

Klik op link http://localhost/security/xamppsecurity.php 

1. Kies bij ‘MySQL SECTIE: “ROOT” WACHTWOORD’ een nieuw wachtwoord, 

herhaal dit en klik op “Wachtwoord wordt gewijzigd” (alle andere instellingen 

kunnen hier ongewijzigd blijven). 

De gebruikersnaam ‘root’ en het hier gekozen wachtwoord heb je later nodig 

bij de installatie van 

Joomla en bij het inloggen in phpMyAdmin (database-editor). Onthoud dit 

wachtwoord dus goed! 

2. Kies nu bij ‘XAMPP DIRECTORY BEVEILIGING (.htaccess)’ een gebruikersnaam 

en wachtwoord (bijv. Admin en joomlaheerenveen). Laat alle andere 

instellingen ook hier weer gewoon ongewijzigd en klik op ‘Beveilig de volgende 

XAMPP directory’. 
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Er zal nu direct een popupwindow getoond worden, waarin om de zojuist 

aangemaakt inloggegevens gevraagd wordt. 

De wachtwoorden zijn nu ingesteld. Kies wederom ‘Veiligheid’ in het 

linkermenu en controleer of de bovenste drie items in de tabel het label 

“VEILIG” hebben. Zo ja, gefeliciteerd! XAMPP is nu volledig geconfigureerd. 

Let op (4): 

In tegenstelling tot het standaardbestandssysteem van Windows moeten we bij 

de Apache 

webserver met het volgende rekening houden: 

a.) Paden en bestandsnamen zijn HOOFDLETTERGEVOELIG 

b.) I.p.v. de ‘\’ word ‘/’ als scheidingsteken tussen de mapnamen in paden 

gebruikt (soms ‘\\’). 

c.) Gebruik nooit spaties in map- en bestandsnamen. 

d.) Gebruik liever geen hoofdletters in map- en bestandsnamen. Dit maakt het 

voor jezelf alleen maar makkelijker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Joomla Installeren 
 

35 
Joomla Heerenveen april 2015 B. Bouma 

Installatie joomla 3.4 lokaal installeren. 

Installatie Joomla! 3.4+ in XAMPP 5.6.3. Een beknopt overzicht  van het 

vorige hoofdstuk. 

1.) Download Joomla 

Download de meest recente versie van Joomla 3.4 vanaf:  

joomlacommunity.eu 

2.) Joomla map 

Maak in de ‘/www ’ map die op het bureaublad sttat, een nieuwe map aan met 

een naam naar keuze. (Bijv. “joomla34”). 

De URL naar de nieuwe Joomlawebsite in Firefox wordt dan: 

‘http://localhost/joomla34 

3.) Joomla uitpakken 

Pak het gedownloade zip-bestand (stap 1) uit in de nieuwe ‘/www/joomla34’ 

map. 

4.) Database aanmaken 

Een database voor Joomla maken we aan met phpMyAdmin. 

Voer de volgende URL in de adresbalk van Firefox in: 

‘http://localhost/phpmyadmin/’ en geef een Enter. 

Log in met : Gebruikersnaam: ‘root’ en Wachtwoord: vul hier het MySQL-

wachtwoord in dat je hebt aangemaakt bij stap 14 van de XAMPP-installatie, en 

klik op ‘Start’. 

Klik bovenaan (onder ‘Server: 127.0.0.1’) op ‘Databanken’. 

Bovenaan vind je het formuliertje: ‘Databank aanmaken‘: voer de naam van de 

nieuwe database in(bijv. ‘joomla34’). 

Selecteer bij ‘Collatie’ de waarde ‘utf8_general_ci’. Klik vervolgens op 

‘Aanmaken’. 

 

http://download.joomlacommunity.eu/volledige-versie-34.html


Joomla Installeren 
 

36 
Joomla Heerenveen april 2015 B. Bouma 

Gebruiker aanmaken: Klik op de knop gebruikers en klik op gebruiker 

toevoegen. 

 

 

 

 

In het volgende scherm vul daar de benodigde informatie in ( Gebruikersnaam 

mag je zelf verzinnen) 

 

Klik op Selecteer alles bij Globale rechten, klik daarna op de knop Start, rechts 

onder. 
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We hoeven hier verder niets meer te doen. Klik linksboven op het ‘Aanmelden’-

pictogram (naast het huisje). Sluit nu het tabblad of de browserwindow. 

5.) Joomla installeren 

We zijn nu helemaal gereed om Joomla te installeren. 

Voer nu de volgende URL in de adresbalk van Firefox:  

‘http://localhost/joomla34. 

De Joomla-installatie wordt nu gestart.  

Scherm 1: Configuratie 

Selecteer taal: Selecteer de taal te gebruiken voor de installatie. Nederlands is 

meestal al voorgeselecteerd. 

Websitenaam: Voer de websitenaam in. (Verplicht) 

Beschrijving: Voer een beschrijving van je website in. (Niet verplicht) 

E-mailadres administrator: Voer een e-mailadres in voor de websites Super 

administrator. (Verplicht) 

Gebruikersnaam administrator: Voer een gebruikersnaam in voor de Super 

administrator. (Verplicht) 

Wachtwoord administrator: Voer een wachtwoord in voor de Super 

administrator. (Verplicht) 

Bevestig wachtwoord administrator: Voer bovenstaand wachtwoord nogmaals 

in. (Verplicht) 

(Super administrator wordt ook wel Super user of Super gebruiker genoemd) 

Website offline: Kies hier of jouw vers geïnstalleerde Joomlawebsite (frontend) 

offline moet komen 

te staan. Omdat je deze website lokaal in XAMPP installeert kun je voor ‘Nee’ 
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kiezen. 

Scherm 2: Database 

Databasetype: Kies hier ‘MySQLi’. 

Naam host: Voer hier ‘localhost’ in. 

Gebruikersnaam: Voer hier ‘joomla34’ in. (Kan ook een iets anders zijn wat je 

zelf hebt ingevuld. Zie database aanmaken.) 

Wachtwoord: Voer hier het wachtwoord in dat je aangemaakt hebt bij 

database aanmaken 

Naam database: Voer hier de naam van de aangemaakte database in: in dit 

geval ‘joomla34’ 

Tabelvoorvoegsel: Kun je ongewijzigd laten. 

Oude database verwerking: Alleen van toepassing als je in een reeds eerder 

gebruikte database installeert. Maak je keuze tussen backuppen van bestaande 

tabellen, of leeg de gehele database. 

 

Scherm 3: Samenvatting 

Installeer voorbeelddata: Indien gewenst, kies uit de lijst van voorbeelddata. 

(Installeer alleen voorbeelddata als je wilt oefenen met Joomla. Daar kun je 

veel van leren! Ga je echter een nieuwe site bouwen, dan zitten die 

voorbeelddata gruwelijk in de weg!) Voor een meertalige website moet je 

géén voorbeelddata installeren. Kies je de onderste optie bij voorbeeld data, 

dan worden testdata geïnstalleerd, die een overzicht geven van alle mogelijke 

‘views’ van Joomla. Wil je alle mogelijkheden van Joomla onderzoeken, kies 

dan voor deze voorbeelddata. 

E-mail instellingen: Hier kun je kiezen of de daaronderstaande instellingen naar 

je toe worden gemaild. Als je hier ‘Ja’ kiest kun je vervolgens nog kiezen of de 

wachtwoorden meegestuurd dienen te worden. 

Dit is een mooie gelegenheid om te testen of de e-mailinstellingen van PHP in 

php.ini juist zijn geconfigureerd. 

Hoofdconfiguratie: Controleer hier of je alles juist hebt ingevoerd. 

Database configuratie: Controleer hier of je alles juist hebt ingevoerd. 

Pre-installatie controle: Als je XAMPP hebt geconfigureerd zoals in deze tutorial 

beschreven dan moet hier alles op ‘Ja’ met groene achtergrond staan. 

Aanbevolen instellingen: Als je XAMPP hebt geconfigureerd zoals in deze 

tutorial beschreven dan moeten hier alle instellingen een groene achtergrond 



Joomla Installeren 
 

39 
Joomla Heerenveen april 2015 B. Bouma 

hebben. 

Wanneer alles gecontroleerd klik op Installatie 

Scherm ‘Gefeliciteerd! Joomla! is nu geïnstalleerd.’ 

Wanneer de installatie succesvol is verlopen kom je op het scherm: 

‘Gefeliciteerd! Joomla! is nu geïnstalleerd. ’ Je ziet hier een knop: ‘Verwijder de 

installatiemap’, ‘Website’ en ‘Administratie’. 

Voordat je de geïnstalleerde Joomlawebsite (frontend) of administrator 

(backend) kunt bezoeken 

moet je eerst de installatiemap verwijderen. 

Maar wacht! Voordat je op deze knop drukt kun je ervoor kiezen om gelijk het 

Nederlandse en/of andere taalpakket(ten) te installeren. Standaard is alleen de 

Engelse taal geïnstalleerd.  

Kies daarvoor de knop: Extra stappen: Installeer talen. Kies in het volgende 

scherm de gewenste taal (talen).  

Kies Volgende (internetverbinding is voor het ophalen van het taalbestand 

noodzakelijk). Kies vervolgens welke taal de standaardtaal wordt voor de 

website en voor het beheergedeelte (Engelse taal is standaard als je hier niets 

wijzigt.) Eventueel kun je hier ook de meertalige functionaliteit van Joomla 

activeren. 

Dit kan echter uitsluitend als je bij de installatie gekozen had om géén 

voorbeelddata te installeren. We laten dit nu op ‘Nee’ staan. Kies Volgende  

Op het volgende scherm kies je nu de knop: ‘Verwijder de installatiemap’. De 

installatie is nu gereed! 

Controleer nu nog even of je een mailtje met de configuratie van je site hebt 

ontvangen in je mailbox. Zo ja: Gefeliciteerd, ook je e-mailconfiguratie in 

php.ini is OK. 

6.) Websites bezoeken 

Joomla kent twee omgevingen: 

a.) De ‘frontend’: Dit is het gedeelte dat ‘de bezoeker’ van jouw website te zien 

krijgt. Onder 

localhost kun je hier komen met: ‘http://localhost/joomla-stc’ 

b.) De backend’ : Het administratiegedeelte. Hier kom je met de URL: 

‘http://localhost/joomla32/administrator’. Om verder te komen log je hier in 

met de gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. 
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Makkelijker werken met de xampp controlpanel 

 

Ga naar C:\xampp en klik met rechts op xamp-control.exe en kopieer die naar 

bureaublad en sleep die in de taakbalk 

 

Bladwijzer van localhost maken. 

Typ nu de URL  ‘http://localhost ‘ in de adresbalk, de tekst die we eerder 

hebben aangemaakt, de ‘ Indexpagina XAMPP www map’  wordt nu getoond. 

Maak van deze URL een bladwijzer (in firefox  of crome, plaats die in de 

bladwijzer balk) 

Ga nu in de www map en hernoem index.html en naar b.v. naar index1.html 

 

Klik in de bladwijzerbalk op  localhost. Misschien moet je even de cache in je 

webbrowser legen om de wijziging door te voeren. Bij eigenschappen kun je de 

bladwijzer naam hernoemen in b.v. Joomla local. 
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Klik nu op de map joomla34 of andere map die daar  staat om de site te 

starten. 

Veel succes . 
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