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Inhoudsopgave 

   Waar staat welke content (menu/navigatie) 

   Aan/afmelden (als Gebruiker/Beheerder) 

   Een organisatie aanmaken/wijzigen 

   Een persoonsprofiel aanmaken/wijzigen 

   Een nieuwe pagina maken/wijzigen 

   Een pagina toewijzen aan een categorie 

   Veel gebruikte opmaakparameters 
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Waar staat welke content? 
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Aan/Afmelden 
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Aanmaken Organisatie 
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Aanmaken Organisatie 
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Aanmaken Persoon 
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Aanmaken Pagina 
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Aanmaken Pagina 
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Gedefinieerde Categorieën 

   [[categorie:Basisregistraties]] 

   [[categorie:BasisregistratieBGT]] 

   [[categorie:URIStrategie]] 

   [[categorie:Genealogie]] 

   [[categorie:Onderwijs]] 

   [[categorie:SPIDER]] 

   [[categorie:Platform]] 

   [[categorie:Wiki]] 
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Opmaakparameters (1/6) 

Hoofdtuk- en paragraafaanduidingen: 

=hoofdstuk header= 

==paragraaf header== 

===subparagraaf header=== 

Opsommingen: 

* (opsomming met bullets) 

** (opsomming laten inspringen naar een dieper nivo) 

# (genummerde opsomming) 



Tekstopmaak: 

’’schuin gedrukt” 

’’’vet gedrukt’’’ 

’’’’’schuin en vet gedrukt’’’’’ 

Interne en externe verwijzingen: 

[[interne link|alternatieve tekst]] 

[http://voorbeeld.com alternatieve tekst] 

Opmaakparameters (2/6) 



Opmaakparameters (3/6) 

PDF-link voorbeeld: 

[[Bestand:20140205_Programma12mrt.pdf]] (navigeert naar bestand) 

[[Media:20140205_Programma12mrt.pdf]] (opent direct in browser) 

Afbeelding voorbeeld: 

[[Image:OpenIncLogo.jpg]] (aanvullende opmaakparameters mogelijk) 



Opmaakparameters (4/6) 

Opmaakparameters voor afbeeldingen:
The full syntax for displaying an image is:

 [[Image:{file_name}|{options}]]

Where options can be zero or more of the following, separated by pipes:

border, frame, thumb, or frameless: Controls how the image is formatted

left, right, center, none: Controls the alignment of the image within a text

baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom: Controls the 

vertical alignment of the image within a text

{width} px: Resizes the image to the given width in pixels

{width}x{height}px: Resizes the image to fit within the given width and height in 

pixels; it is possible to specify only the height by writing x{height}px

Note that the image will always retain its aspect ratio.

Opmerking: Niet alle image opmaakparameters werken met de huidige versie van de skin



Opmaakparameters (5/6) 

Tabeldefinitie voorbeeld: 
{| class="wikitable"   

!Kolomnaam 1 

!Kolomnaam 2 

!Kolomnaam 3 

|- 

|Celwaarde rij 1 kolom 1 

|Celwaarde rij 1 kolom 2 

|Celwaarde rij 1 kolom 3 

|- 

|Celwaarde rij 2 kolom 1 

|Celwaarde rij 2 kolom 2 

|Celwaarde rij 2 kolom 3 

|} 



Opmaakparameters (6/6) 

Diverse overig: 

__NOTOC__ (geen inhoudsopgave) 

<br/> (volgende regel) 

<pre>Tekst in courier lettertype

</pre> 
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