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Zie ook:
• https://jug043.nl/downloads/presentaties/Demo_RSfmorm_basis_22-06-

2020_presentatie_NL_Version_A.pdf
• JUG043 – Workshop RSForm Pro (basis), 14 December 2020
• https://www.rsjoomla.com/support/documentation/rsform-pro.html

https://jug043.nl/downloads/presentaties/Demo_RSfmorm_basis_22-06-2020_presentatie_NL_Version_A.pdf
https://www.rsjoomla.com/support/documentation/rsform-pro.html


Achtergrond

•Taalontmoetingen

• Helpt anderstaligen om hun Nederlands te verbeteren, vooral
door het spreken te oefenen

• Eenmaal per week, twee uur lang

• Vrijwilligersorganisatie met ~70 vrijwilligers, waarvan 5 
coördinatoren

• Autonoom project van welzijnsstichting Partners in Welzijn

• Actief in Sittard-Geleen, Stein en voormalige gemeente
Schinnen
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Websites Taalontmoetingen

• https://www.taalontmoetingen.nl
• Openbaar gedeelte (algemene informatie voor iedereen)
• Afgeschermd gedeelte voor de vrijwilligers (inloggen)
• Joomla, JSN Corsa 2 (template), JCE, Akeeba Backup PRO, 

OSMap Free, Watchful, AcyMailing, FAQ Book PRO, Accordeon
Menu CK, Alexandria Book Library, RSForms! PRO

• https://www.taalontmoetingen.org
• Registratiesysteem
• Alleen toegankelijk voor de coördinatoren
• Ontwikkeld met Joomla extensie Fabrik
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Situatie
• De vrijwilligers zijn juridisch en financieel (belastingdienst) 

gekoppeld aan Partners in Welzijn (PIW) 
-> Taalontmoetingen volgt hierbij de regels van Partners in Welzijn

• PIW gebruikt een papieren declaratieformulier voor reiskosten en 
overige uitgaven

• Onduidelijk hoe in te vullen -> fouten
• Trage verwerking via de post -> klachten over lange

doorlooptijd, kwijtraken van declaraties

• Taalontmoetingen gebruikte daarnaast een eigen Excel formulier
• Beperking van in te vullen velden
• Automatische berekening van totalen
• Voor sommigen ook lastig om te gebruiken
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Declaratieformulier - Papier
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Declaratieformulier - Excel
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Declaratieformulier – Online

•Specificaties
• Layout vergelijkbaar met PIW papieren formulier
• Moet alle relevante gegevens bevatten
• Automatisch invullen van persoonlijke gegevens
• Automatische berekeningen van (sub)totalen
• Upload van bonnetjes
• PDF uitvoer, 1 A4, met mogelijkheid tot aanpassingen

• Implementatie
• Eerst geprobeerd met Convert Forms

• Maar onvoldoende functionaliteit
• Daarna met RSForms! PRO

• Niet heel moeilijk, niet duur en werkt goed
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Naar het online formulier
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Online formulier – Algemene gegevens
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Elk jaar nieuwe 
projectcode

Automatisch vanuit Joomla User



Online formulier - Reiskosten
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Online formulier – De rest
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Formulier ontwerpen
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Persoonsgegevens

• Iedere vrijwilliger is al een Joomla User
• Toegang tot het afgeschermde deel van de website
• Nieuwsbrieven en emails via AcyMailing
• Verjaardagswensen via AcyMailing

• Gebruik de Accountgegevens en de extra velden in het 
Gebruikersprofiel om persoonsgegevens automatisch in 
het declaratieformulier in te vullen
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Gebruikersprofiel
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Van Joomla User naar Formulier
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Reiskosten
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Berekeningen Kosten
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PDF Output

Installeer de volgende plugin:
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PDF Output – Layout = HTML
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PDF Output
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Bewerken PDF Output
WPS PDF to Word
https://www.wps.com/pdf-to-word/ (Free version)

• Converteer
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• Converteer de PDF naar 
MSWord

• Breng wijzigingen aan
• Print als PDF

https://www.wps.com/pdf-to-word/


Benodigde kennis
• Enige kennis van

• HTML
• Layout van de output
• https://www.w3schools.com/html/

• Bootstrap
• Layout van het formulier: Bootstrap 4.3.1
• https://getbootstrap.com/docs/4.3/getting-started/introduction/

• PHP
• Automatisch invullen van velden vanuit Joomla User
• https://www.rsjoomla.com/support/documentation/rsform-pro/customizing-
rsform-pro/display-php-variables-by-default-when-form-is-shown.html

• REGEX
• Validatie van input (postcode, km, bedragen, IBAN)
• https://www.regular-expressions.info/

• Je vindt alles op Internet
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PHP Code
• Gebruikersinformatie wordt opgehaald met php code in het vak Default Value van een veld

• Bijvoorbeeld de Naam (uit standaard gebruikersaccount):
• //<code>
• $user = JFactory::getUser();
• return $user->get('name');
• //</code>

• Bijvoorbeeld het Adres (uit gebruikersprofielgegevens):
• //<code>
• jimport( 'joomla.user.helper' ); 
• $user = JFactory::getUser();
• $userId = $user->id; 
• $userProfile = JUserHelper::getProfile( $userId );
• return $userProfile->profile['address1'];

• //</code>
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REGEX Code
Postcodes
• REGEX: (^\d{4}\s?\w{2}$)
• 4 cijfers, 0 of 1 spatie, 2 letters.

KM
• REGEX: (^\d+(\,\d{1})?$)

• 1 of meer cijfers, optioneel een komma plus een cijfer.

Onkosten
• REGEX: #(\d+\,\d{2})#

• Het bedrag moet bestaan uit één of meer cijfers voor de komma, een komma als 
decimaalteken, en twee cijfers na de komma. 

IBAN
• REGEX: al ingebouwd in RSForms!
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PDF Code
• Installeer de PDF plugin van RSForms!

• Het systeem gebruikt dompdf van RSForms! om de pdf te genereren. 
Dompdf gebruikt geen Bootstrap, dus puur html

• De layout van de pdf wordt bepaald door de html code van User Emails en 
Admin Emails
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