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Release notes Xerte Online Toolkits 3.5  
  

Inleiding  
De release van Xerte Online Toolkits 3.5 brengt veel nieuwigheden en functionaliteit met zich mee. 

Daarnaast zijn er ook weer een flink aantal bugs opgelost.   Hierbij vinden jullie een opsomming. 

  

1. Importpagina & samenvoegen van woordenlijsten  
Pagina’s van leerpaden kunnen geïmporteerd worden in een andere leerpad. Dit geldt voor alle 

leerobjecten waarvan men eigenaar (co-auteur en eigenaar) is. Wanneer het leerpad alleen gedeeld 

is als ontwikkelaar of alleen lezen dan werkt deze functie niet.  

  
Ook de gebruikte media zoals afbeeldingen worden geïmporteerd en indien gewenst worden de 
woordenlijsten samengevoegd.  

  

2. Optionele eigenschappen overzichtelijker  
Optionele eigenschappen die bij elkaar horen worden nu als één item geopend en gesloten. 

Wanneer je een achtergrondafbeelding wil toevoegen worden alle optionele eigenschappen die 

daar bij horen ook meteen geopend.  
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De eigenschappen van de individuele pagina is nu gesplitst in twee onderdelen. ‘Algemene optionele 

eigenschappen’ en de eigenschappen per individuele pagina die uniek zijn voor die pagina.  
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3. Verbetering van het gebruik van afbeeldingen  
Op de pagina kan je nu een preview opvragen van de ingevoegde afbeelding door op het loepje te 

klikken.   

  

  
  

Daarnaast is het vanaf nu ook mogelijk om bij het toevoegen van een afbeelding via de wysiwyg 

editor een % mee te geven in plaats van een vaste breedte of hoogte. Dat betekent dat de 
afbeeldingen ook mooi zichtbaar is op schermen van diverse groottes. Zowel op een smartphone als 

op een tablet.   
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Voeg snel afbeeldingen toe aan alle wysiwyg tekst- en label velden, door de afbeelding van uw 

computer in het tekst- of labelveld te slepen of te knippen en te plakken.  
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Bovenstaande betekent dat in de categorie en tijdlijn/ paren pagina nu goed gebruik kan worden 

gemaakt van afbeeldingen.  
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4. Verbeterd linken tussen verschillende pagina’s  
  

Het maken van relatieve linken bij het linken naar andere pagina’s is vanaf deze versie ook mogelijk.   

  
  

Daarnaast kunt u nu ook linken naar subpagina’s van de diverse pagina’s. Dit is voorlopig alleen 

mogelijk in het Xerte Online Toolkits template.   
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5. Resultatenpagina  

  

Een samenvatting van de behaalde resultaten van alle pagina’s tijdens het doorlopen van het 

leerobject. Deze resultaten kunnen gedownload worden in een pdf.   

  

Bij het ontwikkelen van het leerpad kan je aangeven welke pagina’s wel en welke niet moeten 

worden meegenomen in deze resultatenpagina.   

  

Daarnaast ziet de gebruiker ook (door middel van vinkjes in het menu) welke pagina’s hij al wel of 

niet heeft gedaan.  

  

De resultatenpagina kan op iedere locatie in het leerobject worden toegevoegd.  

  

U kunt kiezen uit het tonen van:  

• minimale resultaten  

• standaard resultaten  

• gedetailleerde resultaten  

  

  

  

  



   

Pagina 8 van 16  

  

 

6. Uitbreiding Meerdere perspectieven pagina  
  

De ‘Meerdere perspectieven pagina’ is aangepast zodat er veel meer mogelijkheden zijn in hoe de 
media getoond kunnen/kan worden.  

  

  
  

De al eerder gemaakte meerdere perspectieven pagina’s blijven na de update gewoon werken 

zoals voorheen maar zien er wel moderner uit ☺.  
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7. Optionele eigenschappen  
  

a. Optionele eigenschappen in de voettekst  

  

Er zijn een aantal nieuwe optionele eigenschappen beschikbaar, zowel op leerpad niveau als op 
paginaniveau.  

  

Standaard staan de toon/verberg voettekst knoppen en ook de vinkjes welke pagina’s men 
bezocht heeft aan, in alle leerpaden.   

  

De voortgangsbalk staat standaard uit.  

  

De optionele eigenschappen kunnen gebruikt worden om bovenstaande functies aan of uit te 
zetten of anders in te stellen.  
 

b. Optionele eigenschap Variabelen  
  

Maak variabelen aan in de nieuwe optionele eigenschap ‘Variabelen’ op de eerste pagina van het 
leerobject, om deze variabelen in het hele leerpad te kunnen gebruiken.   



   

Pagina 10 van 16  

  

  
Elke variabele moet een unieke naam hebben. De waarden worden vervolgens berekend vanuit de 
andere input die men toevoegt.   

  

Bijvoorbeeld het voorbeeld in de afbeelding hierboven:  

• a is een willekeurig cijfer tussen 10 en 100 in stappen van 5 (bijv. 10, 15, 20)  

• b is een willekeurig cijfer in een met komma gescheiden “Willekeurig’ lijst maar kan niet 

hetzelfde zijn als a  

• c , d & e worden berekend met de a & b variabelen  

• d gelimiteerd tot 2 decimalen achter de komma  

• e tot 3 significant cijfer  

  

De ‘Standaard’ kolom wordt gebruikt om waarden toe te voegen die gebruikt worden wanneer 

men iets invult dat niet toegestaan is 

(bijv.  alle mogelijke waarden zijn 
uitgesloten)  

  

Variabelen kunnen worden toegevoegd 

in de editor met de inhoud tussen 
vierkante haakjes. Deze worden 

vervangen door de variabele waarden 

wanneer het leerpad bekeken wordt:  

  

Tip: Gebruik de ‘Auteur support’ 

optionele eigenschap voor een eenvoudig overzicht van alle variabelen wanneer u deze bekijkt via 

de editor.   

  

c. Optionele eigenschap ‘Verberg pagina’s’ en ‘Niet verplicht voor voltooiing’ functie  
  

Pagina’s kunnen verborgen worden, bijvoorbeeld wanneer je eraan werkt. Je ziet dan een icoon 

van een oog met een streep erdoor in de boomstructuur aan de linkerkant.   
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Wanneer pagina’s niet 

verplicht zijn, dat betekent 

dat ze niet worden 

meegenomen in de 
resultaten, kunt u dat ook 

aangeven. Er verschijnt dan 

een icoon (rondje met 
kruisje er in) in de 

boomstructuur aan de 

linkerkant.  

  

Tip: Verberg pagina kan ook 

gebruikt worden geleidelijk 
pagina’s te laten verschijnen 

in een leerobject.    
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d. Script en Stijl  
  

De optionele eigenschappen Script en Stijl zijn sinds de versie 3.4 al beschikbaar op alle pagina’s 

maar nu kun je ook aangeven wanneer het script uitgevoerd moet worden.  

  

Keuze uit:  

• Alleen de eerste keer dat de pagina bekeken wordt;  

• Iedere keer dat de pagina bekeken wordt;  
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8. Nieuwe rol co-auteur  
  

Naast dat je een leerpad met iemand kunt delen of aan iemand geven binnen dezelfde Xerte 

installatie is het nu ook mogelijk om iemand co-auteur te maken van een project. De co-auteur 

heeft dezelfde rechten als de auteur met uitzondering dat deze het leerobject niet kan 

verwijderen.   
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9. Nieuw thema ‘Django’  
 

 

De CSS binnen Xerte is gereorganiseerd zodat een thema specifieke kenmerken van pagina’s kan 

veranderen.   

  

Dit nieuwe thema maakt gebruik van deze nieuwe mogelijkheden.   

  

Het ‘Django’ thema maakt ook gebruik van ‘minimale bewegingen’ in de diverse pagina’s zoals het 

heel minimaal inzoomen en uitzoomen bij het openen van een pagina.   
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10. Verbeteringen aan het bootstrap template  
  

Er zijn diverse verbeteringen aangebracht aan de bootstrap template in Xerte Online Toolkits, o.a.:  

• De optionele eigenschappen zijn nu gegroepeerd net zoals in het Xerte Toolkits 

Online template;  

• Er zijn nieuwe optionele eigenschappen toegevoegd voor de hoofding zoals 

‘herhaling achtergrond afbeelding’ en positie;  

• Diverse aanpassingen aan de labels en standaardwaarden zodat deze 

overeenkomen met de Xerte Online Toolkits template.  

  

 
  

11. Diverse overige verbeteringen  
  

• Nieuwe instelling voor de Accordeon navigator zodat de inhoud beter toont;  

• Er is een horizontale scrollbar toegevoegd die verschijnt wanneer de pagina- of icoon titels 

te lang zijn;  

• De achtergrond-afbeelding kan nu ook donkerder gemaakt worden in plaats van alleen 

maar lichter;  

• Afbeelding voor het maken van hotspots wordt groter getoond zodat er meer ruimte is om 
de hotspots te maken;  

• Het toevoegen van een afbeelding aan de ‘Bullet-pagina’ (bijvoorbeeld plaatsen naast de 

bullets) is nu mogelijk;  

• Er is een nieuwe optie toegevoegd aan de ‘Navigatie knop pagina’ om te bepalen waar de 
knoppen geplaatst moeten worden;  

• Een link toevoegen op een via de editor geplaatste afbeelding is nu mogelijk;  
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• Eenvoudig ruby (fonetische gids) tekst toevoegen via een nieuwe link in de WYSIWYG 

editor. Bij een volgende release is het ook mogelijk dat gebruikers toestaan om eenvoudig 

ruby tekst toe te voegen in hun antwoorden op vragen in de interactieve pagina’s.  

• Op de flitskaarten pagina is het nu mogelijk om net als bij de quiz de kaarten willekeurig te 

tonen. Ook kun je bijvoorbeeld 20 kaarten aanmaken en er telkens maar 5 te laten zien.  

  

Volgende releases 
  

• Q4 2017 xAPI/LTI2  

• Q4 2017 Nieuwe pagina’s Scenario connector en Opinie pagina  

• Q1 2018 Xerte Conferentie  

• Q1 2018 Look & feel opgefrist  

• Q1 2018 Versie 4 inclusief bovenstaande nieuwe functies en pagina’s  

  

  


