
Hoe een RSform!Pro formulier publiceren in de Builder van YOOtheme Pro 
 

We weten allemaal wel hoe we een RSform!Pro formulier in Joomla moeten publiceren. Dit 
kan bijvoorbeeld via een menu-item (URL) of via een artikel waarin de syntax {rsform 1} 
wordt geplaatst.  

Als je dit doet via een artikel moet wel de “System Plugin 1.52.1” (te downloaden bij 
RSJoomla) geïnstalleerd worden en daarna moet deze plugin (System – Rsform! Pro) 
gepubliceerd worden. 

Voor zover geen nieuws! 

Nu het goede nieuws 

Noot: Ik ga er van uit dat RSform!Pro en Yootheme Pro reeds geïnstalleerd is. 

Het is sinds kort ook mogelijk om een RSform!Pro formulier te publiceren vanuit de Builder 
van YOOtheme Pro. 

Hoe doen we dit? 

a) Er moet een tweetal bestanden worden gedownload, te weten: 
1. System Plugin 1.52.1 (of een latere versie, te downloaden bij RSJoomla 
2. RSForm Element v2.1.0 (of een latere versie, te downloaden via 

https://yootheme.com/support/question/119632  
 

b) Er moet een childtheme worden aangemaakt, dit doen we als volgt. 
1. Ga middels ftp naar de map “templates” (je ziet daar ook de map yootheme 

staan). Maak in de map “templates” een nieuw map aan met de naam 
“yootheme_mytheme”. En maak in de map “yootheme_mytheme” een 
nieuwe map met de naam “builder” aan. 
Noot: Voor de naam “mytheme” kan je een zelfgekozen naam kiezen zodat er 
bijvoorbeeld de map de volgende naam krijgt “yootheme_pimpelpaars”. 
Ik ga nu verder met de naam yootheme_mytheme! 
 

c) Het gedownloade bestand “RSForm 
Element v2.1.0” is een .zip bestand, 
pak dit uit. In de map “RSForm 
Element v2.1.0” die er nu is zit een 
map “rsform”. Plaats de map 
“rsform” (inclusief inhoud) via ftp in 
de map “builder” 

 

 



d) Installeer in Joomla beide bestanden (plugins); 
1. System Plugin 1.52.1 (of een latere versie, te downloaden bij RSJoomla) 
2. RSForm Element v2.1.0 (of een latere versie, te downloaden via 

https://yootheme.com/support/question/119632  
 

e) Ga via de administrator van Joomla naar 
Extensies à Plugings en publiceer beide 
plugins.  

 

 

 

f) Open nu 1 van in RSform!Pro gemaakte formulieren en klik op “Opslaan & sluiten”. 
Noot: dit moet eenmalig gedaan worden om de plugin te activeren! 
 

g) Open YOOtheme Pro en ga naar “Instellingen” à “Geavanceerd”. Selecteer aldaar 
het door jou aangemaakte childtheme “Mytheme” en klik op Opslaan. 

 

 

 

 

 
 

h) Open in Yootheme Pro de “Builder” en maar een nieuwe sectie aan en klik op de +. 

 

 



i) Selecteer bij het onderdeel “Custom” het RSForm Selector element. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j) In de nieuwe sectie in het RSForm Selector element te zien, klik hierop en selecteer 
het gewenste formulier en sla dit op. 

 
 
Het gewenste formulier is nu in YOOtheme Pro gepubliceerd. 
Met dank aan Josh Gilson! 


