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MET CSS JOUW THEMA AANPASSEN IN WORDPRESS 
 

Algemeen 

Stel je hebt een leuk thema geïnstalleerd, maar over enkele details ben je niet tevreden. 

Bijvoorbeeld de achtergrondkleur of de grootte van de letters.   

Wat moet je nu doen om dat te veranderen? Daarvoor moet je de Stylesheet aanpassen. 

 

Werken met Firebug in Firefox 

Met deze Add-on kan je de opmaakcode, de stylesheet (HTML en CSS) bekijken en (tijdelijk) 

aanpassen. Deze code bepaald hoe jouw site eruitziet. Start Firebug door op F12 te drukken of via 

Extra  webontwikkelaar  Firebug. 

Je ziet nu het “onderwaterscherm” verschijnen.  

 

 

 

 

 

   

Als je tevreden bent over een aanpassing kan je die verandering stylesheet  doorvoeren. 

 

Lees verder hoe je dat doet.  

  

1.Vierkantje = 
inspecteren   

2. Bekijk HTML 
waar je bent    

3. Bekijk de CSS 
code   die daarbij 
hoort, 
Pas aan en probeer!             
 

4. Onthoud entry, 
aanpassing en 
regelnummer. 
Naar style.css 
overbrengen               
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Hiervoor zijn er twee mogelijkheden.  

1) Via instellingen in jouw eigen thema 

Het thema dat je geïnstalleerd hebt beschikt over uitgebreide instelmogelijkheden. Meestal tref je 

dan onder het menu Weergave een item aan met “Theme options”. 

Via dat menupunt kan je veel details op maat instellen voor jouw website. 

Maar stel, precies die dingen die jij ook nog wilt aanpassen staan daar niet bij. Wat te doen? 

Dan moet je de stylesheet gaan aanpassen. (zie verder onder werken met Firebug) 

De aangepaste code plaats je in een vakje onder “Theme 

options”. Meestal heet dat vakje “custom CSS”. Dit is 

afhankelijk van jouw thema. Als Jouw thema niet beschikt 

over zo’n vakje moet je een nieuwe stylesheet aanmaken. 

 

b) Via een aparte nieuwe sylesheet in een childtheme 

Als Jouw thema niet beschikt over een vakje “Custom CSS” moet je zelf de aanpassingen 

doorvoeren in de stylesheet (via Weergave  bewerker -> style.css)  

Probleem is dan echter dat bij een update het bestand style.css wordt overschreven en je al jouw 

aanpassingen kwijt bent! 

Daarom moet je een aparte stylesheet aanmaken, die niet wordt overschreven. Daarvoor maken 

we een Childtheme aan.   

 

Wat is een Childtheme?  

Een Childtheme is niets anders dan enkele aangepaste bestanden van het hoofdthema in een 

aparte map in de installatie van WordPress op de server. Deze bestanden worden niet 

overschreven bij een update van je originele thema.  

 

Childtheme maken 

Voor deze stap heb je kladblok als tekst editor nodig en een FTP programma. 

Bijvoorbeeld de Add-on FireFTP of een programma als Filezilla. 

 

Stap 1 

Open het FTP programma en navigeer naar de map met de Wordpress installatie. 

Ga naar  wp-content/themes.   

Hier zie je elk thema in een mapje staan. 

Stel je wilt een childthema maken van /twentythirteen. 

Dan maak je een mapje aan met de naam twentythirteen-child 

Stap 2 

Kopieer uit de originele map de volgende bestanden  (of downloaden en uploaden)  

Screenshot.png (is het voorbeeldplaatje)  

Style.css  (dit is de stylesheet)  
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Stap 3  

Download het bestand style.css en open het in kladblok. 

Pas de onderstaande regels aan: 

/* 

Theme Name: Twenty Thirteen Child  (of een andere voor jou duidelijke naam) 

Theme URI: http://wordpress.org/themes/twentythirteen 

Author: Jouw naam 

Author URI: Mag je elk websiteadres invullen 

Description: Mag je je eigen descriptionverhaal invullen 

Version: 1.1 

License: GNU General Public License v2 or later 

License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html 

Tags: black, brown, orange, tan, white…. 

Text Domain: twentythirteen 

Template: twentythirteen ( LET OP: exact de naam van het hoofdthema! Hoofdlettergevoelig) 

This theme, like WordPress, is licensed under the GPL. 

Use it to make something cool, have fun, and share what you've learned with others. 

*/ 

  

Daarna upload je het weer naar de server in de map van het childtheme 

(oude bestand OVERSCHRIJVEN) 

 

Stap 4  

Child Theme activeren 

Nadat je de nieuwe stylesheet hebt opgeslagen als css bestand in wp-

content/themes/twentythirteen-child, zal jouw childtheme in de WordPress dashboard 

verschijnen onder Weergave => Thema’s. 

Activeer jouw childtheme, maar zorg er wel voor dat het originele thema geïnstalleerd blijft. Je 

hebt tenslotte wel alle bestanden nog nodig van het originele thema. 

  

Stap 5 

Aanpassingen doorvoeren 

Je kunt nu alle aanpassingen die je graag  wilt, definitief doorvoeren.  

Hiervoor ga je naar Weergave  Bewerker  Stylesheet 

Aanpassingen die je hierin aanbrengt zijn (na verversen of F5) zichtbaar op jouw site.  

 

ALLES OVER HTML en CSS 

Voor alles wat je moet weten over het schrijven van HTML en CSS kun je online 

terecht bij W3Schools  .( http://www.w3schools.com/  )     

http://www.w3schools.com/
http://www.w3schools.com/

