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PWA in de praktijk

Vorige maand (oktober 2019) heeft Pieter-
Jan ons geleerd wat een Progressive Web 

App (PWA) is. 

Vandaag (november 2019)  een 
praktische demonstratie hoe van een 
Joomla website een PWA te maken.



PWA in de praktijk
Is dit moeilijk? 

Nee

Is dit te doen bij  
 elke Joomla website 

Ja



PWA in de praktijk
Nog even een zeer korte samenvatting 

van het verhaal van Pieter-Jan 
Een progressive web app (PWA) is een App op je mobiel of je tablet (zowel 
iOS en Android). Een PWA is App van een normale website echter met de 
functionaliteiten van een App. Een PWA biedt voordelen ten opzichte van 
gewone apps. Zo neemt een PWA vrijwel geen ruimte in om te installeren 
en kan deze ook offline gebruikt worden als er geen internetverbinding is.

De motor van een PWA is de service worker. Met een service worker (een 
script dat op de achtergrond in je browser draait, waarmee je dingen kan 
doen zonder gebruikersinteractie) kan je bijvoorbeeld push notifications 
gebruiken, data offline opslaan en synchroniseren als er een 
netwerkverbinding is. Daarnaast kan je je website er razendsnel mee 
maken: zo geef je je bezoeker een app-like experience. 

Voor het totale verhaal van Pieter-Jan zie: https://www.obix.nl/pwa-presentatie 

https://www.obix.nl/pwa-presentatie


PWA in de praktijk

Er zijn nu dus 4 soorten Apps;
- Web App (werkt alleen als er een internetverbinding is) 
- Hybride App (werkt deels zonder en helemaal met internetverbinding) 
- Native App (werkt zonder internetverbinding) 
- PWA App (werkt zonder internetverbinding)

Een PWA is in feite een Web App 
die zich gedraagt als Native App!



In het kort
- Wat is een PWA
- Verkoopargumenten

https://www.youtube.com/watch?v=4XT23X0Fjfk
https://www.youtube.com/watch?v=uggL5S19jeQ


PWA in de praktijk
Een praktijkvoorbeeld van hoe we een 

PWA maken van een  
Joomla responsieve website 

Lets GO





Menu-item onzichtbaar 
op mobiel

Wat!?

Ik wil dat een bepaald menu-item wat 
wel te raadplegen is op mijn desktop/
laptop computer of op mijn tablet niet 

te zien is als ik de website op mijn 
mobiel bekijk!!



Menu-item onzichtbaar 
op mobiel

Hoe deed ik dat vroeger (Joomla! 1.5) 
ook al weer!? 

Oh-ja veel gekloot met het maken van 
een schaduw menu etc. etc.

 DAT WAS VEEL WERK

DAT MOET INMIDDELS TOCH WEL 
EENVOUDIGER KUNNEN!!



Menu-item onzichtbaar 
op mobiel

Ja
Dat kan inmiddels anders!



Menu-item onzichtbaar 
op mobiel

Hoe dan 
???



Menu-item onzichtbaar 
op mobiel

Zoals vaak zijn er meerdere 
wegen die dit bewerkstelligen.

 
Hier volgen 2 methoden om dit 

te doen.



Menu-item onzichtbaar 
op mobiel

Methode 1: Bootstrap 

Methode 2: UIkit



Bootstrap
Stap 1: Plaats onderstaande regels in de  

<head> ….. </head> sectie van je website.  
 

 (meestal zit de <head> in het index.php bestand)



Bootstrap
Stap 2: Plaats de gewenste class in het  

bewuste menu-item





UIkit
Let wel op dat de UIkit hiervoor geladen moet zijn. 

Heb je een YOOtheme template, of gebruik je 
YOOtheme Pro of de Widgetkit of een andere applicatie 

die de UIkit laadt dan hoef je verder niets te doen.
 

ANDERS  ZET ONDERSTAANDE REGELS IN DE 
<HEAD>



UIkit
Stap 2: Plaats de gewenste class in het  

bewuste menu-item
















