
 
 

Checklist voor upgrade naar Joomla 4 
 

❑ Test de upgrade altijd in een testomgeving, voordat je de productiewebsite upgrade. 

❑ Maak een back-up van de huidige productieomgeving en restore deze in een testomgeving. 

❑ Om te kunnen upgraden dient je website Joomla versie 3.10.x te bevatten.  

Hierin zit de upgrade checker verwerkt. 

❑ Inventariseer welke modules, plugins, componenten, talen en templates je allemaal 

gebruikt. 

❑ Controleer of er van bovengenoemde extensies ook een Joomla versie 4 beschikbaar is. 

Op de volgende pagina staat een lijstje met veelgebruikte extensies. 

❑ Controller of er ook extensies zijn die geïnstalleerd zijn maar die niet meer gebruikt worden. 

Verwijderd de overbodig geworden extensies en vergeet ook niet de modules en plugins te 

verwijderen. 

❑ Controleer of je door jou gebruikte template Joomla 4 compatible is. 

❑ Controleer of de hostingprovider waar de website gehost is aan de technische specificaties 

voldoet van Joomla 4: https://downloads.joomla.org/nl/technical-requirements-nl   

❑ Doe eerst eens de Pre-Update check, Joomla controleert een aantal zaken of die geschikt zijn 

voor Joomla 4. (https://docs.joomla.org/Pre-Update_Check/nl) 

❑ Kijk op de pagina Stap voor Stap migratie 

https://docs.joomla.org/Joomla_3.x_to_4.x_Step_by_Step_Migration/nl 

 

Handige informatie 
Zie onder nog enkele websites die over update naar Joomla 4 gaan: 

https://docs.joomla.org/Planning_for_Mini-Migration_-_Joomla_3.10.x_to_4.x/nl 

 

Joomla 4 info: https://www.joomla.org/4/nl/ 

Migratie informatie: https://docs.joomla.org/Why_Migrate/nl 

Migratie plannen: https://docs.joomla.org/Planning_for_Migration/nl 

Joomla 4 handleidingen: https://docs.joomla.org/JDOC:Joomla_4_Tutorials_Project/nl 

Zelfonderzoek https://docs.joomla.org/Migration_Step_by_Step_Self_Assessment/nl 

Planning voor mini-migratie - Joomla 3.10.x naar 4.x 

https://docs.joomla.org/Planning_for_Mini-Migration_-_Joomla_3.10.x_to_4.x/nl 
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Extensies die Joomla 4 ready zijn 
 

Veel gebruikte extensies die al Joomla 4 compatible zijn: 

Akeeba Backup Ja, er zijn special Joomla 4 versies beschikbaar 

Akeeba Admin Tools Ja, er zijn special Joomla 4 versies beschikbaar 

JCE Editor Vanaf versie 2.9.0 

Joomshaper Vanaf SP Pagebuilder Pro versie 3.7.5 

OS Map Vanaf versie 5.0 

PWT extensies Alle extensies zijn geschikt, PWT SEO, ACL, Image, Sitemap 

RSForms!Pro Vanaf versie 3.0 

RSEvents!Pro Vanaf versie 1.13.9 

Watchful Vanaf watchful client 2.26 

Templates: Afhankelijk van de template bouwer (Joomlart, Joomshaper etc.) 

 

TIP: Bekijk de Joomla Extensions Directory voor controle Joomla 4 compatible extensies. 

Let op: JoomlaShine is met alle activiteiten gestopt m.i.v. 14 september 2021 

 


