
Werkfiche wiki, ICT en bronnenonderzoek, eerstejaars Katho-Ipsoc 
 

Minimaliseren oorspronkelijke zij-menu / aanpassen lay-out zij-menu 
 

De standaard wiki (wikidot.com) bevat in de zij-menu (links) een aantal linken naar pagina’s 

zoals welcome, site manager, list all pages. Een paar van die pagina’s, (zoals b.v. site 

manager) zijn levensnoodzakelijk. Zij bevatten immers “werkinstrumenten”, het gereedschap 

om de wiki verder vorm te geven, leden uit te nodigen enzovoort. 

Na verloop van tijd breng je een paar eigen snelknoppen naar eigen pagina’s in die zij-menu 

en worden die oorspronkelijke knoppen storend (vooral dan in lay-out opzicht). Je hebt dan 

b.v. zoiets : 

 

 
 

 

Een snelle manier om die onderste helft knoppen daar weg te halen is de volgende. We maken 

een nieuwe pagina aan via de zij-menu (we noemen die dan wiki controle paneel of wiki 

instrumenten of instrumentenbord of dergelijke). We kopiëren vanuit die zij-menu alle 

knoppen die we daar weg willen. We plakken die knoppen in de nieuw aangemaakte pagina. 

Resultaat : in de zij-menu staat een knop die ons naar de pagina met alle noodzakelijke wiki-

instrumenten brengt. 

Concreet neem je de volgende stappen. 

 

� Klik op “edit this panel” (onderaan in zij-menu; is de knop naar die zijkant) 



� Je komt terecht op de pagina van die zij-menu (“Side”) 

� Klik onderaan op “edit” knop 

� Ga met je cursor staan waar je een nieuwe snelknop / link naar nieuwe pagina gaat 

maken. 

� Maak nieuwe pagina, bijvoorbeeld [[[wiki controlepaneel]]]. 

� Best dan eerst saven. 

� Ga terug naar je edit venster van je zij-menu. 

� Kopieer alle snelknoppen / linken naar pagina’s (namen tussen drie dubbele haken) 

die je weg wenst en op een andere plaats zult zetten (in het voorbeeld kunnen we 

alles vanaf “How to join this” site weg willen hebben). 

� Ga uit je edit venster (mag cancel zijn, je veranderde toch niets) 

� Klik nu op je nieuwe knop in je zij-menu (in als voorbeeld : wiki controlepaneel). 

� Ga via edit naar je schrijfvenster en plak het gekopieerde daar in in de nog lege 

pagina. 

� Saven 

� Controleer eens of de linken die je nu aanmaakte op die pagina werken (klik eens op 

site manager of zo). 

� Indien heel zeker dat knoppen nu goed verplaatst zijn en werken, dan mag je in de 

zij-menu de gekopieerde, verplaatste knoppen verwijderen (terug via edit-venster) 

� Dit laatste even herhalen : test nieuwe pagina (wiki controlepaneel of hoe je het ook 

wilt noemen) en de linken daarin naar pagina’s zoals site manager eerst goed uit 

vooraleer je deze knoppen in de zij-menu verwijdert. 

 

Uiteindelijk zou het voorbeeld er dan achteraf zo kunnen uitzien : 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Wiki controlepaneel 

 

 

 

 

 

Merk op : je kan gerust ook die knop “controlepaneel” of dergelijke in het boven-menu 

plaatsen. De link naar die menu zit in de oorspronkelijk pagina Welcome (top menu). 


