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Dashboard

A

B

C

D

Als je bent ingelogd kom je uit op het Dashboard van 

Lumen. Hier zie je een overzicht van taken, 

statistieken en het team.  

 

Aan de rechterkant van het dashboard zie je de 

‘Timeline’. Hier kan je zien welke wijzigingen er het 

laatst zijn doorgevoerd en door wie van je team deze 

zijn gedaan. 

 

Helemaal rechts bovenin het scherm zie je (naast de 

knop ‘Website bewerken’) de knop 

‘naamschool.lumen.online’. Als je op deze knop klikt 

kom je uit op de testomgeving van de website.  

 

Aan de rechterkant, onder de statistieken, kun je zien 

wie er mee kunnen werken aan de website en hier 

kun je ook nieuwe teamleden uitnodigen. 

 

Aan de linkerkant van het Dashboard zie je het 

hoofdmenu. In de volgende pagina's kun je 

teruglezen wat je kunt vinden onder deze menu-

items.

A

C

D

B
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Pagina's

A

B

C

Op dit scherm vind je alle pagina’s die er bestaan op 

de website. De pagina’s zijn geordend per ‘Template’. 

Iedere pagina die anders opgebouwd is heeft een 

eigen template. Er zijn drie soorten templates: 

Content, Nieuwsitem en Overzichten. 

 

Aan de linkerkant van de regels zie je groene en/of 

rode bolletjes. Groene bolletjes betekenen dat de 

pagina online staat en dus voor iedereen zichtbaar is. 

Staat er een rood bolletje voor, dan betekent dit dat 

de betreffende pagina offline staat en dat alleen jij 

deze kunt zien.  

 

Rechts onderin kun je een pagina toevoegen. In het 

scherm dat daarop volgt kun je vervolgens een 

template kiezen. Het verschilt per template welke 

gegevens je hier in moet vullen. Op pagina 9-11 meer 

informatie. 

 

Je kunt op de gehele regel klikken of op het potloodje 

aan de rechterkant om een pagina te bewerken. Via 

het pijltje aan de rechterkant kan je naar de 

instellingen, de pagina offline zetten of de pagina 

verwijderen.

A

B

C
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Pagina's bewerken

A

B

C

Klik op een pagina in het pagina-overzicht om een 

pagina te bewerken. Vervolgens zie je een scherm 

met aan de linkerkant de website en aan de 

rechterkant het bewerkmenu. 

 

Met de vier knoppen bovenaan kun je de content op 

de pagina bewerken. Zodra je één van deze vier 

knoppen aanklikt kun je door een blauwe omlijning 

zien wat je kunt aanpassen. Op pagina 5 vind je meer 

informatie over deze knoppen. 

 

Onder de vier bewerkknoppen staat een lijst met 

‘Content Parts’. Dit kan er mogelijk per school anders 

uitzien, dus het voorbeeld komt misschien niet 

overeen. Op pagina 6 vind je meer informatie over de 

contentparts. 

 

Onder de contentparts kun je bij 'Top navigatie' een 

menu-item toevoegen aan het menu helemaal 

bovenaan de pagina. Bij hoofdmenu kun je een 

menu-item toevoegen aan het menu dat in de 

gekleurde balk in de header staat.  

Let op: wat je hierin aanpast zie je terug over de 

gehele website en niet alleen op deze pagina. 

A

B

C

Tabje: Content
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Pagina's bewerken

Onder dit tabje kun je wat instellingen van de pagina 

aanpassen. Je kunt hier de SEO invullen (op pagina 14 

lees je hier meer over), een afbeelding en type 

toevoegen (voor als je de pagina wil delen op social 

media) en wat eigenschappen aanpassen. Dit is 

optioneel en is niet noodzakelijk om in te vullen. 

 

Onder het tabje Taken kun je een taak toevoegen 

voor iemand uit jouw team of voor jezelf.  

Tabjes: Pagina & Taken

A

B

A B
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Pagina's bewerken

A

B

C

D

Met het A-icoon (bewerken: Tekst) kun je alle 

tekstblokken op de pagina aanpassen die een blauwe 

omlijning hebben. Er opent dan een pop-up scherm, 

hier kun je je tekst typen en ook de opmaak van de 

tekst aanpassen.  

 

Als je een link in de tekst wilt aanmaken, selecteer dan 

de betreffende woorden en klik op het link-icoon 

(Hyperlink invoegen). Hier kun je vervolgens de link 

van de pagina invoegen. Bij ‘Doel’ kun je aangeven of 

de pagina in een nieuw venster getoond moet 

worden (A2). 

 

In sommige gevallen (zoals bij titels) opent er geen 

pop-up scherm en kun je de tekst direct in de regel 

aanpassen. Je kunt dan de opmaak van de tekst niet 

veranderen. 

 

Als je afbeeldingen of video’s wilt bewerken klik je op 

het foto-icoon (bewerken: Media). Media met een 

blauwe omlijning kun je aanklikken om vervolgens te 

wijzigen. In het pop-upscherm kun je een afbeelding 

kiezen uit de media-base of een nieuwe uploaden 

(B2).  Op pagina 7 lees je meer over hoe je precies 

een video bewerkt. 

 

Om linkjes in het hoofdmenu aan te passen klik je het 

link-icoon (bewerken: Links) aan (C). Je  kunt linken 

naar een pagina in Lumen, naar een eigen URL of naar 

de mediabase (naar bijvoorbeeld een PDF bestand). 

Hier kun je ook aangeven of de pagina geopend moet 

worden in een nieuw venster of niet (C2). 

 

De optie met het oog-icoon (bewerken: geen) staat 

voor ‘Geen’ dit houdt in dat je de pagina ziet zoals 

een bezoeker deze ook zal zien.

De 4 bewerkknoppen

BA C D

A2

C2

B2

C3
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Pagina's bewerken

A

B

Als je één van de content parts aanklikt, komt deze 

onderaan op de pagina terecht. Vervolgens kun je 

deze weer met de bewerkknoppen aanpassen.  

 

Naast de content parts staat een pijltje (A). Als je 

daarop klikt zie je de volgorde van de verschillende 

content parts die gebruikt zijn op de website (A2).  

 

Je kunt de volgorde aanpassen door met de muis een 

content part aan te klikken en deze naar boven of 

onder in de lijst te verslepen.  

 

Als je op het pijltje klikt aan de rechterkant van een 

content part, kun je deze verwijderen.

Contentparts

C

A A2 B C
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Pagina's bewerken

A

B

Een video kan je toevoegen door te klikken op de 

"Video" knop bij de content parts. 

 

Zodra een video in de pagina is toegevoegd kan je 

deze bewerken door te kiezen voor "Media bewerken" 

in het bewerkmenu. Vervolgens klik je op de video in 

de pagina. 

 

Er komt nu een popup naar boven waarin je naar het 

tabblad "Link" gaat. Hier kan je vervolgens de URL 

naar de YouTube video plaatsen en kies je voor 

opslaan. De video is nu aangepast. 

 

Houdt er echter rekening mee dat je de 

youtube.com/embed URL moet gebruiken. Deze kan 

je opvragen door naar de video op YouTube te gaan 

en te klikken op "Delen". Dit staat rechts onder de 

video. 

 

Je kiest vervolgens de optie "Insluiten", waarna je de 

onderstaande popup krijgt te zien met daarin in geel 

gemarkeerd wat je nodig hebt.

Video toevoegen

C

D

E

A B

D E

C
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Nieuwe pagina toevoegen

A

B

D

E

F

G

H

I

C

Template: Kies hier voor ‘Contentpagina’ 

 

Titel: Geef de pagina een korte naam.  

 

Bevat uitsluitend data: Dit moet standaard op ‘Nee’ 

staan. 

 

URL: Als je de titel van de pagina hebt ingevuld, maakt 

Lumen automatisch een URL aan. Je kunt hier ook 

zelf een URL maken. Let hierbij wel op dat je achter 

/nl/ typt. 

 

Subonderdeel: Hier kan je aangeven onder welke 

overzichtspagina je deze pagina wilt hangen. Deze 

subonderdelen kunnen per WSKO-website 

verschillend zijn, dus het komt misschien niet overeen 

met dit voorbeeld. Als je een nieuw subonderdeel wilt 

toevoegen moet je contact opnemen met JEM-id, dit 

kan je niet zelf toevoegen. 

 

Sorteervolgorde: Hiermee kun je zelf door middel van 

cijfers de volgorde van het overzicht bepalen. Als je 

hier niks invult bepaalt Lumen zelf een volgorde.  

 

Tekst op overzicht: Hier kan je een klein introductie 

stukje typen wat te zien is op de overzichtspagina. 

 

Afbeelding op overzicht: Op de overzichtspagina staat 

bij ieder subonderdeel altijd een afbeelding. Deze kun 

je hier toevoegen. Je kunt een afbeelding uit de 

media-base kiezen (deze heb je dan al eerder 

geüpload) of je kunt een nieuwe afbeelding kiezen. 

 

Als je vervolgens rechts onderaan op ‘Opslaan’ klikt, 

kom je weer terug in het pagina-overzicht en zie je 

dat de nieuwe pagina is aangemaakt. Alle nieuwe 

pagina’s die worden aangemaakt staan in eerste 

instantie altijd op ‘Offline’.

Contentpagina

A

H
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Nieuwe pagina toevoegen

A

B

D

E

F

G

H

C

Template: Kies hier voor ‘Nieuwsitem’ 

 

Titel: Geef de pagina een korte naam.  

 

Bevat uitsluitend data: Dit moet standaard op ‘Nee’ 

staan. 

 

URL: Als je de titel van de pagina hebt ingevuld, maakt 

Lumen automatisch een URL aan. Je kunt hier ook 

zelf een URL maken. Let hierbij wel op dat je achter /

nl/ typt. 

 

Datum: Vul hier de datum in van het nieuwsbericht. 

 

Afbeelding: Voeg hier een foto toe die wordt getoond 

bij het nieuwsbericht. 

 

Tekst op overzicht: Typ hier een kleine inleiding van 

het nieuwsbericht. Dit wordt in het overzicht getoond 

onder de titel. 

 

Op home tonen?: Op de homepage worden de vier 

recentste nieuwsberichten automatisch getoond door 

Lumen (mits ‘Ja’ aangevinkt). Je kunt hier aangeven of 

je dit bericht wel of niet op de homepage wil tonen.

Nieuwsitem

A

H

G
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Nieuwe pagina toevoegen

A

B

D

E

C

Template: Kies hier voor ‘Overzichten’ 

 

Titel: Geef de pagina een korte naam.  

 

Bevat uitsluitend data: Dit moet standaard op ‘Nee’ 

staan. 

 

URL: Als je de titel van de pagina hebt ingevuld, maakt 

Lumen automatisch een URL aan. Je kunt hier ook 

zelf een URL maken. Let hierbij wel op dat je achter  

/nl/ typt. 

 

Hoofdonderdeel: Kies hier welk hoofdonderdeel de 

pagina heft, en welke pagina's er dus worden getoond 

op de overzichtspagina. 

Deze hoofdmenu-items kunnen per WSKO-website 

verschillend zijn, dus het komt misschien niet overeen 

met dit voorbeeld. Als je een nieuw hoofdmenu-item 

wilt toevoegen moet je contact opnemen met JEM-

id, dit kan je niet zelf toevoegen. 

Overzichten

A

E

C

B

D

11



Formulieren

A

Hier vind je alle antwoorden gesorteerd per formulier 

terug. Er is ook een standaard e-mailadres waar deze 

antwoorden ook naartoe gestuurd worden. Als je een 

nieuw formulier wilt toevoegen moet je contact 

opnemen met JEM-id, dit kan je niet zelf toevoegen. 

 

Klik op het loepje om het overzicht van de 

antwoorden te bekijken. 

 

Op de volgende pagina kun je de antwoorden per 

stuk inzien (B), archiveren (C) en/of verwijderen (D) 

 

Rechtsonderaan kun je een export maken van de 

formulieren voor Excel of Google Drive.

A

B
C
D

C

B D

E

E
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Mediabase

A
Het eerste tabje geeft een overzicht van alle 

afbeeldingen die je geüpload hebt.  

 

Onder het tweede tabje staan alle bestanden, zoals 

PDF's. 

 

Als je over een afbeelding heen gaat met je muis, zie 

je rechts bovenin een getal staan. Dit geeft aan hoe 

vaak de afbeelding op de website voorkomt.  

 

Je kunt de afbeelding bijsnijden door op het 

potloodje te klikken (D). Voor informatie over de 

afbeelding klik je op de ‘i’ (E) en om de afbeelding te 

verwijderen klik je op het rode prullenbakje (F). 

 

Rechts onderin kun je nieuwe bestanden toevoegen. 

Het is verstandig om hoge resolutie foto’s te 

uploaden, maar zorg dat het bestand niet te groot 

wordt. 30mb is bijvoorbeeld echt te groot.  

A

G

B

B

C

D
E
F
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D E F
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SEO

A
Op deze pagina kun je de SEO (search engine 

optimization) zoektermen toevoegen. Het is niet 

noodzakelijk om dit in te vullen, maar met een goede 

SEO verhoog je je vindbaarheid in zoekmachines. 

 

De ‘Title tag’ is als het goed is al ingevuld door 

Lumen, maar deze kan je eventueel nog aanpassen. 

De title tag omschrijft het onderwerp van de pagina 

voor zoekmachines en gebruikers. De title wordt 

weergegeven in zoekresultaten. 

 

De ‘Meta keywords’ omschrijven het onderwerp van 

de pagina door middel van sleutelwoorden voor 

zoekmachines. Je kunt kommagescheiden meerdere 

keywords invoeren in het invoerveld.  

 

De ‘Meta description’ omschrijft de content van de 

pagina voor zoekmachines en gebruikers. De meta 

description kan worden weergegeven in 

zoekresultaten. Circa 1 lange zin, of 2 korte zinnen. 

 

Onder het tabje ‘Dode links’ kun je zien welke links 

worden aangeklikt of opgevraagd, maar die nergens 

naartoe leiden.  

 

Je kunt ook zien hoe vaak deze links worden 

opgevraagd en vervolgens de link verwijderen of laten 

doorverwijzen naar een andere pagina die wel 

bestaat. 

B

C

D
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F
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B C D
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