
 

 

INSTALLATIE VAN WORDPRESS OP JOUW SITE 
 
1. Voldoet jouw hosting aan de eisen?  

Kan je een Mysql database aanmaken?  
Heb je voldoende ruimte (> 100 mb)  

 
Installatie via hosting service 
Veel hostingbedrijven bieden u de mogelijkheid aan Wordpress voor u te installeren.  
Log daarvoor in op de beheeromgeving van uw hosting en zoek naar de installatieservice. 
Op deze manier worden zowel de database als de bestanden voor u geïnstalleerd.  
 
2. Stappenplan voor EIGEN installatie van Wordpress 
Om Wordpress te laten werken moeten de bestanden met de database samenwerken. 
We moeten dus bestanden installeren en een database aanmaken. 
 

STAP 1: Database aanmaken 

Een database aanmaken doe je via de beheeromgeving van jouw hosting.  
Meestal heet dat Cpanel of Direct Admin, maar het kan ook anders zijn, afhankelijk van het 
hostingbedrijf.  
 
Als u de database aanmaakt / of als dat al gedaan is moet je de volgende gegevens noteren:  
        Voor de Zandbaksite  Voor thuis: 
Database naam  :     ………………………………………………  
Gebruikersnaam:  :     ……………………………………………..  
Wachtwoord:   :     ……………………………………………..  
DBHost of Hostnaam  :     ……………………………………………..  
tabelprefix  :         wp_    wp_ 
 

STAP 2: Wordpress bestanden uploaden naar jouw serverruimte  
Hiervoor gebruik je een FTP programma zoals FireFTP of Filezilla. Zo’n programma werkt als 
Verkenner of Finder maar dan tussen jouw computer en de server. 
 
Ga naar de website van Wordpress.org  (nl.wordpress.org)  
Download het meest recente installatiepakket. Dit is een ZIP bestand.  
Pak het bestand uit op jouw computer.  
Upload de bestanden die in de map /wordpress staan naar de root van jouw website.  
Dit zijn enkele .php bestanden en de mappen wp-admin, wp-content en wp-includes Installatie  
 

Vervolgens inloggen op jouw site met FireFTP   of Filezilla  
In Firefox, ga naar Extra  webontwikkelaar  FireFTP 
Kies “Maak een Account” in de dropdown   (dit is een FTP account) 
1. Geef een Accountnaam (is voor jezelf) 
2. Server:  ftp.domeinnaam.nl      (let op dit is een voorbeeldnaam!) 
3. Gebruikersnaam: <gebruikersnaam> 
4. Wachtwoord: <wachtwoord>  
 
Meestal heb je deze gegevens van de FTP toegang bij het begin van je hosting ontvangen. 



 

Stap 2: Wordpress bestanden koppelen aan de database  
 
Nadat je 1) de database hebt aangemaakt en 2) alle bestanden hebt ge-upload open je de 
browser ga je eenvoudigweg naar het adres van jouw website, bijvoorbeeld www.mijnwebsite-
naam.nl  
 
Wordpress herkent dat je nog geen koppeling hebt met de database en vraagt of je die gegevens 
bij de hand hebt en wilt invullen. Doe dat in het volgende scherm  
Volg nu de instructies op het scherm. Vul de database gegevens (zie hierboven) in.  
 
LET OP:  De prefix hoef je niet aan te passen.  
 
        Voor de Zandbaksite  Voor thuis: 
 
Database naam  :     ………………………………………………  
Gebruikersnaam:  :     ……………………………………………..  
Wachtwoord:   :     ……………………………………………..  
DBHost of Hostnaam  :     ……………………………………………..  
TabelPrefix   :         wp_    wp_ 
 
 
Daarna vraagt het programma naar de naam van de website en de naam / wachtwoord van de 
beheerder in het WELKOMSTSCHERM  
 
SITE TITEL  : ………………………………  De titel die straks boven de site 

Staat. Kan straks aangepast worden 
USERNAME  : ……………………………..  GOED NOTEREN 

Heb je straks nodig om in te loggen 
PASSWORD  :  ………………………………  idem 
EMAILADRES  : ……………………………..  Je krijgt een email met de gegevens 
 
ZOEKMACHINES :  JA/NEE   Mogen de zoekmachines al indexeren? 
 
LET OP: Noteer GEBRUIKERSNAAM en WACHTWOORD goed.  
Die heb je nodig om straks in te loggen!  
 
 

STAP 3: Inloggen op het Dashboard  

Ga nu naar het dashboard van je site. (inloggen) via www.mijnsite-naam.nl/wp-admin en log in 

met Admin gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

HAPPY BLOGGING! 
 


