
Handleiding header-afbeelding toevoegen
De headerafbeeldingen hebben op de nieuwe CDA site een prominente plek. Het is daarom 
belangrijk dat er een afbeelding wordt geplaatst die herkenning oproept bij de bezoeker.

Ook moeten de headerafbeeldingen van goede kwaliteit zijn en de juiste afmetingen hebben. Er is 
er voor gekozen om alleen .jpg bestanden toe te staan, omdat deze over het algemeen kleiner 
van formaat zijn dan andere bestandsformaten. Dit wordt zo aangehouden zodat de site vlot toont 
voor de gebruiker.

Voor de afbeeldingen wordt een grootte van tenminste 1920 x 800 (breedte x hoogte) pixels 
aangeraden.

Het toevoegen van een headerafbeelding kan door de pagina-eigenschappen van de betreffende 
pagina aan te passen. In dit geval plaatsen we een nieuwe headerafbeelding op de homepagina 
van uw afdelingswebsite.

Let op: Deze handleiding is voor redacteuren die Webmaster rechten hebben voor hun afdeling. 
Dit houdt in dat u ook de structuur van uw website kunt zien in de TYPO3 pagetree.

In stappen
- Navigeer naar de homepagina van uw website.

- Klik op ‘Edit page properties’; het omcirkelde icoontje op de vorige afbeelding.



- U krijgt vervolgens de pagina eigenschappen te zien. Hier kiest u voor de tab Resources, zoals 
hieronder is te zien

- Onder het kopje files kunt u kiezen om een al eerder geüpload plaatje te gebruiken (door op 
‘Create new relation’ te klikken) of om een nieuw plaatje te kiezen vanaf uw PC (door op ‘Select 
& upload files’ te klikken). Let er op dat er maar 1 afbeelding geplaatst kan worden. In het geval 
er al een headerafbeelding aanwezig is, zult u deze eerst moeten verwijderen voordat u een 
nieuwe afbeelding kunt plaatsen. 

- Als u een plaatje heeft toegevoegd zijn er nog een aantal opties voor u beschikbaar om 
bijvoorbeeld de tekst bij de afbeelding in te stellen



- Door de ‘Title’ in te vullen, kunt u de kopregel op uw homepagina aanpassen. Wanneer deze 
niet is ingevuld wordt automatisch de paginatitel gebruikt. 

- Door de ‘Description’ in te vullen, kunt u de subtitel op uw pagina aanpassen. Wanneer deze 
niet is ingevuld wordt automatisch de subtitel van de pagina gebruikt. 

- Verder kunt u met de nieuwe ‘Focal Point’ optie het focuspunt van de afbeelding aangeven. 
Deze optie zorgt er voor dat het systeem meer de focus legt op het punt dat u heeft gekozen, 
waardoor de afbeelding op dat punt altijd goed in beeld is (ook op de mobiele weergave). Let er 
op dat dit het best werkt met grote afbeeldingen.


