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CUSTOM CSS - PROFIELVELDEN 
 

STAP 1: OPEN DE VOLGENDE PAGINA’S 

 Sitebeheer > Uiterlijk > thema > jouw thema > (algemene) instellingen 

 

Op deze pagina vind je onderin blok genaamd “Custom CSS” of “Aanvullende CSS”.  

 

 Op een willekeurige profielpagina van een gebruiker (dit kan ook je eigen profielpa-

gina zijn) 

 

 Optioneel: Notepad of Notepad++ om de gekozen profielvelden op te schrijven.  

 

 Bekijk de video: http://ltnc.screencasthost.com/watch/cDXrQzQfQx  

 

STAP 2: WELKE VELDEN WIL JE VERBERGEN VOOR GEBRUIKERS 

1. Schrijf voor jezelf op welke velden je wilt verbergen.  

2. Ga met je muis op het veld staan in je webbrowser > klik op de rechtermuisknop en 

kies Inspecteer (Chrome).  

a. Mozilla Firefox kies je Element Inspecteren 

b. Bij Internet Explore druk je op F12 

3. In het nieuwe veld zie je verschillende codes, als je al met je muis op het juiste veld 

stond moet je waarschijnlijk even om hoog totdat je gevonden hebt “Div id=” 

4. Klik 2x met je linkermuisknop op deze regel, of schrijf het stukje over dat staat na div 

id= tot class.  

In het plaatje hieronder gaat het om het item: fitem_id_institution  
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STAP 3: TOEVOEGEN CUSTOM CSS 

1. Ga naar het Custom CSS veld in je thema 

2. Voeg hier de regel: /*profielvelden*/ toe, hiermee herken je dat alles wat onder 

deze regel staat te maken heeft met profielvelden. Je kunt tussen /* ..*/ alles zetten 

wat je wilt, zolang het maar voor jouw of andere herkenbaar is.  

3. Na dit gedeelte voegen we elke regel van het profiel toe dat we willen verbergen. 

Hiervoor gebruiken we de code: {display:none!important} 

4. Voor de code {display:none!important} zetten we het item dat we willen verbergen.  

Als we het item van stap 2 pakken dan komt de code er zo uit te zien: #fitem_id_insti-

tution{display:none!important} 

5. Vergeet niet op bewaar de wijzigingen te klikken.  

6. Als je de profielpagina ververst – bijvoorbeeld door op F5 te klikken – is het veld dat je 

hebt opgegeven als goed is verborgen.  

WAT MOET JE VERDER WETEN 

1. Je verbergt Velden, je verwijdert ze dus niet. Je zou dus theoretisch hier nog steeds 

informatie in kunnen zetten die bijvoorbeeld vanuit de database of andere zaken be-

langrijk is.  

2. Je verbergt de velden voor iedere gebruiker, dus ook de siteadmin gebruiken.  

3. Documenteer je Custom CSS altijd goed, zodat: 

a.  wanneer een andere beheerder het overneemt altijd weet wat je gedaan 

hebt 

b. Ga je naar een nieuwe thema dat je deze code mee kunt neem.  

4. Het is altijd beter om de code op te nemen in je thema css dan in custom css, maar 

zeker een goede oplossing wanneer je gebruik maakt van community thema’s.  

VOORBEELD CUSTOM CSS PROFIELVELDEN 

 

 Welk veld verberg ik hiermee 

#id_moodle_additional_names{display:none!im-

portant} 

Alle velden onder Extra namen 

#id_moodle_optional{display:none!important} Alle Velden onder Optioneel 

#fitem_id_url{display:none!important} Website 

#fitem_id_icq{display:none!important} ICQ 

#fitem_id_skype{display:none!important} Skype 

#fitem_id_aim{display:none!important} AIM 

#fitem_id_yahoo{display:none!important} YAHOO 

#fitem_id_msn{display:none!important} MSN 

#fitem_id_idnumber{display:none!important} ID Nummer 

#fitem_id_institution{display:none!important} Instituut 

#fitem_id_department{display:none!important} Afdeling 

#fitem_id_address{display:none!important} Adres 

#fitem_id_fitem_id_phone1{display:none!important} Telefoon 

#fitem_id_fitem_id_phone2{display:none!important} Mobiele telefoon 
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