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Inleiding	op	een	WordPress	website	bouwen	

 
Jij wilt dolgraag zelf je (nieuwe) website in WordPress bouwen. Wij snappen wel 
waarom! WordPress is inmiddels het populairste CMS ter wereld en een 
uitermate handige tool om snel je eigen coole website mee te bouwen. Of het 
nou gaat om een site voor je blogartikelen over mode of vulpennen, een 
webshop (met behulp van WooCommerce) waar je de laatste gadgets verkoopt 
of een website voor de plaatselijke voetbalclub; met WordPress zorg jij voor een 
ijzersterke online présence. 
 
Hoewel werken met WordPress niet erg ingewikkeld is, kunnen we ons wél 
voorstellen dat jij er een beetje hulp bij kunt gebruiken. Gemak dient de mens, 
vinden wij. Daarom hebben wij speciaal voor jou dit handige document 
opgesteld. Wij leggen je hierin uit hoe je WordPress installeert en geven je tips en 
tricks om jouw eigen ijzersterke website te bouwen. Je kunt meteen aan de slag.  
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Inloggen en activeren van WordPress via MyVevida 

 
Inloggen  
Als je niet hebt gekozen voor WordPress Hosting dan moet je voor het activeren 
van WordPress op jouw pakket inloggen op http://my.vevida.com met je 
gebruikersnaam en wachtwoord.  

 
 
Activatie van WordPress  
In het klantenportaal klik je op de juiste domeinnaam. Je kunt deze nu volledig 
beheren. Hier kun je de nodige e-mailadressen aanmaken en wijzigen, en andere 
zaken met betrekking tot je pakket beheren. Je kunt hier tevens vragen stellen 
aan onze klantenservice.  
  
Nadat je op de juiste domeinnaam hebt geklikt, krijg je een overzicht van alle 
mogelijkheden binnen dit domein. Kies nu voor “Website”.  Om WordPress op je 
pakket te activeren klik je vervolgens op “Website tools installeren”.  
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De volgende actie bestaat uit 3 stappen:  
Stap 1: De keuze van het pakket. Indien je graag de Nederlandse taal gebruikt in 
je CMS, dan kies je voor “WordPress (Nederlands)”. Anders kies je voor 
“WordPress”. Bevestig je keuze door op de knop “Instellingen” te klikken. 

 
 
Stap 2: Het instellen van WordPress is heel eenvoudig. Je hoeft slechts enkele 
velden in te vullen, zoals je e-mailadres, de titel van je website of webshop, de 
naam van de gebruiker en een wachtwoord.  

 
Stap 3: Start de installatie van WordPress op je hostingomgeving en wacht enkele 
minuten totdat je een e-mail ontvangt op het opgegeven e-mailadres.  
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Activeren van je WordPress website 

Inloggen in WordPress  
Als je met WordPress de basis van je webshop of website hebt geactiveerd, kun 
je overgaan tot de activatie van de site / shop zelf. Hiervoor moet je inloggen op 
http://www.denaamvanjewebsite.be/wp-admin.  
 
Installeren van het Thema  
Omdat je wilt dat je website er goed uitziet, moet je een thema installeren. Om 
een thema te kiezen klik je op “Weergave” en kies voor “Thema’s”.  
 
Je krijgt een overzicht van alle geïnstalleerde Thema’s van WordPress. Wij gaan 
daar een Thema aan toevoegen door op de “+” te klikken die onderin het beeld 
te zien is.  
Lees dit artikel over voor hulp bij het uitzoeken van een thema. 
 
In het zoekvenster vul je “Responsive” in. Klik op “enter”. Je krijgt meerdere 
resultaten. Kies degene die jou het meeste aanspreekt. Tip: Heb je online een 
mooie website gezien, maar weet je niet of het een WordPress site en thema is, 
bel dan gerust met het betreffende bedrijf en informeer ernaar. In 9 van de 10 
gevallen zijn mensen zo vereerd en gestreeld door de belangstelling dat ze je 
graag verder helpen. 
 
Installeren van de nodige Thema-plugins  
Het gekozen Thema maakt gebruik van enkele plugins die ervoor zorgen dat 
jouw website er heel aantrekkelijk uit komt te zien. Hiervoor klik je op de link 
“Begin met het installeren van de plugins”.  
 
Beweeg met je muis over de verschillende plugins en klik op “Install”. Voer deze 
stap uit totdat alle plugins zijn geïnstalleerd, en de lijst dus leeg is. (LET OP: Na 
elke geslaagde installatie krijg je de melding “Terug naar vereiste...”. Klik op die 
link om de volgende plugin te installeren).  
 
Wil je een webshop bouwen? Download WooCommerce 
Deze WordPress Website Bouwen handleiding is bedoeld voor iedereen die zelf 
aan de slag wilt met het bouwen zijn website in WordPress. Ben je echter van 
plan om je eigen webshop te beginnen en te bouwen, dan raden we je aan om 
onze handleiding WooCommerce te downloaden. Dat is dé tool voor het bouwen 
van een aantrekkelijke webwinkel.  
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Begrippenlijst 

 
Zoals elk vak heeft ook het bouwen van een website zijn eigen jargon. Wij helpen 
je graag om je weg te vinden in deze wirwar van namen en begrippen. 
 
Wat is SEO? 
SEO (Search Engine Optimization) kun je vertalen als zoekmachineoptimalisatie. 
Het is een onderdeel van online marketing, gericht op het optimaliseren van elke 
pagina van je website zodat deze zo hoog mogelijk scoort in Google’s organische 
zoekresultaten. Dat doe je onder meer door specifieke zoekwoorden in te stellen 
waarop een bepaalde pagina van jouw website moet worden gevonden. 
 
Wat zijn organische zoekresultaten? 
Organische zoekresultaten zijn resultaten die worden weergegeven in Google 
nadat jij een zoekterm hebt ingevuld. Google heeft algoritmes ingesteld die aan 
de hand van relevantie en autoriteit bepalen in welke volgorde webpagina’s in 
het overzicht worden weergegeven. Deze organische zoekresultaten zijn gratis! 
Heb je de SEO van jouw webpagina’s goed op orde en is je website mobiel 
vriendelijk? Dan kom je hoger in de organische zoekresultaten. Een met SSL-
beveiligde website helpt ook in je ranking. Wil je hoog scoren in Google, dan zijn 
een goede SEO, een mobielvriendelijke website en SSL een must. 
 
Wat is SEA? 
SEA (Search Engine Advertising) kun je het beste omschrijven als de advertenties 
die je bovenaan de zoekresultaten in de zoekmachines (zoals die van Google) ziet 
verschijnen. Wil je een product of een pagina van je website of webshop extra 
onder de aandacht brengen dan kun je deze promoten via Google Adwords, het 
advertentieprogramma van Google. De resultaten in Google zijn te herkennen 
aan het groene vierkantje bij de advertentie. 
 

 
 
WYSIWYG 
WYSIWYG is de afkorting van What You See Is What You Get (Wat Je Ziet Is Wat Je 
Krijgt). In de editor van WordPress kun je kiezen om te werken in twee typen 
tekstvelden: Visueel en Tekst. In Tekst zie je de platte tekst eventueel voorzien 
van HTML-code. Visueel is WYSIWYG. Als beheerder van je website zie je in 
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Visueel meteen wat het resultaat is van de aanpassingen die je doorvoert in een 
bericht of op een pagina. Denk bijvoorbeeld aan het VET zetten van een tekst of 
het groen kleuren van een woord, maar ook bij het invoegen van een foto of 
filmpje zie je meteen het resultaat. 

 
 
 
Wat zijn Permalinks? 
Permalinks zijn geïntroduceerd door WordPress om de pagina’s van je website 
een mooie leesbare naam mee te geven. Wanneer je standaard in WordPress 
een Pagina of Bericht aanmaakt, geeft WordPress er een nummer aan. Deze ziet 
er dan bijvoorbeeld zo uit: http://www.wordpresswebshop.be/?p=123. WordPress 
heeft daar iets op gevonden door de naam om te zetten in de titel van je Pagina 
of Bericht. Deze optie aanvinken doe je bij:  
Instellingen à Permalinks à kies voor Berichtnaam à Wijzigingen Opslaan. 
Het is aan te raden om te kiezen voor “Berichtnaam” aangezien die bevorderlijk 
is voor je resultaten in Google. 
 
Wat zijn Plugins? 
Een plugin is software die om verschillende redenen aan WordPress wordt 
toegevoegd. Meestal wordt een plugin gebruikt voor het toevoegen van 
functionaliteiten aan de bestaande WordPress installatie. Denk maar aan Plugins 
zoals Contactform 7 voor het toevoegen van Contactformulieren in je website of 
NextGenGallery voor het toevoegen van fotogallerijen aan je pagina’s of 
berichten. 
 
Wat is een Widget in WordPress? 
Een Widget in WordPress is een blokje op je website wat zich meestal in de 
zijbalk of aan de onderkant van je website bevindt. Een widget kan bestaan uit 
HTML-tekst, foto’s, een winkelmandje, volgers van je Facebookpagina enz. 
Je kunt zelf kiezen welke Widget waar verschijnt op je website.  
Dashboard à Weergave à Widgets. 
 
Wat is Responsive? 
Responsive wil zeggen dat je website zich automatisch aanpast aan de grootte 
van het scherm waarop de site wordt weergegeven. Met andere woorden, welk 
toestel (laptop, mobiel, tablet) bezoekers gebruiken om jouw website te bekijken, 
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je site ziet er altijd goed uit. Een website is niet responsive en dus ook niet 
mobielvriendelijk wanneer je steeds moet in- en uitzoomen. 
 
Wat is een Shortcode? 
Een Shortcode is een code die ervoor zorgt dat een terugkerend element, zoals 
bijvoorbeeld een Contactformulier met een eenvoudige code kan worden 
ingevoerd in een pagina of bericht. Een Shortcode staat steeds tussen vierkante 
haakjes. Bvb [contact-form-7 id="1234" title="Contact form 1"]. Wanneer je deze 
code invoert op een pagina komt daar de inhoud van het formulier te staan. 
Handig wanneer je dit meermaals wilt invoeren in je website. 
 
Wat is een Sitemap of XML Sitemap? 
Een sitemap is een lijst van alle pagina’s, berichten, categorieën en foto’s die op 
je website worden gebruikt. Deze lijst kun je statisch aanmaken of je kunt ervoor 
kiezen om deze automatisch te laten updaten telkens als er een foto, pagina of 
bericht aan je website wordt toegevoegd. Dat noemen we dan een XML Sitemap. 
Deze sitemap is zeer belangrijk om beter te scoren in Google. Zo weet Google 
welke pagina’s, berichten en foto’s hij moet opnemen in zijn database.   
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Symbolen in de teksteditor 

 
Ook als je nog nooit met de teksteditor in WordPress hebt gewerkt, zullen veel 
van de symbolen die je boven het blanco tekstveld ziet jou ongetwijfeld bekend 
voorkomen. Veel symbolen worden namelijk ook gebruikt in tekstverwerkers als 
Word. De hoeveelheid en het type symbool dat je ziet is afhankelijk van het 
thema dat je gebruikt.  
 
Wij gaan in deze handleiding uit van de symbolen die voor komen in de 
standaardthema’s. Zodra je hebt gekozen voor ‘Nieuwe pagina’ of Nieuw bericht’ 
zie je zeer waarschijnlijk een editor met slechts 1 rij symbolen erboven voor je 
verschijnen.  

 
 
D’r zijn er echter meer en die zitten verborgen achter deze knop!  

 
 
Met 1 klik tover je nog een rij tevoorschijn 
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Onder Alinea kies je wat voor soort tekst het is: gewone tekst (Alinea), hoofdkop 
op je pagina of een iets minder belangrijke kop.

 
 
Met de onderstaande symbolen bepaal je of je de geselecteerde tekst Vet of 
Cursief maakt of Doorhaalt. 

 
 
Met deze symbolen regel je opsommingen in je bericht of op je pagina.  

 
 
Met de citaattekens kun je een mooie quote uitlichten, zie voorbeeld.  
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Met deze symbolen bepaal je of je de tekst links of rechts uitlijnt of centreert. 

 
 
Als je een link wilt toevoegen aan of verwijderen uit de tekst dan gebruik je deze 
symbolen. 

 
 
Verschijnen je Berichten in een nieuwsoverzicht of wil je niet in één keer het hele 
bericht tonen? Dan is het vaak fraaier om alleen de eerste alinea te laten zien en 
de rest achter een Lees meer linkje te verstoppen. Dat doe je met dit symbool.

  
 
Soms is het handig om een duidelijk scheiding door middel van een horizontale 
lijn aan te brengen tussen twee stukken tekst of tussen een tekst en een foto. 
Hiervoor gebruik je dit symbool.  

 
 
Wil je de tekstkleur veranderen? Klik op het pijltje naast de A en de kleuren 
verschijnen. 

 
 
Bij kopiëren en plakken van teksten kopieer je soms de opmaak (html-code) mee 
uit de bron. Dat geldt ook voor kopiëren en plakken vanuit Word. Je voorkomt 
met de knop Plakken als platte tekst. 
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Met het gummetje verwijder je tekstopmaak. Heb je bijvoorbeeld delen tekst van 
een alinea cursief gezet? Selecteer de gehele tekst en klik op het gummetje. 

 
 
Als je een speciaal karakter moet invoeren dat je niet op je toetsenbord zit, kun 
je dit onder het Omega-teken vinden. 

 
Wil je een deel van de tekst laten inspringen (naar rechts of naar links) ten 
opzichte van de rest, dan kun je met deze twee knoppen bepalen hoe ver. 

 
 
Met deze twee symbolen maak je een wijziging ongedaan of zet je een wijziging 
weer terug. 

 
 
En tot slot is er nog het vraagteken. Daarachter verstopt zit een venster met 
allerlei toetsencombinaties die jou helpen sneller je tekst van de juiste opmaak 
te voorzien. Zo kun je eenvoudig een stuk tekst onderstrepen, centreren of er 
een kopstandaard aan toekennen. 
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Dit is een voorbeeld van een deel van het venster dat wordt geopend. 

 
 
 
Oh ja, het groene vierkantje is van een door onszelf geïnstalleerde plugin 
(NextGen Gallery). 

 
 
 
Zo, we hebben nu de standaardsymbolen besproken. Hopelijk kun je nu sneller 
en makkelijker aan de slag. 
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Verschil tussen Visueel en Tekst in de Editor 

Zodra je in WordPress een Nieuwe Pagina of Nieuw Bericht hebt aangemaakt zie 
je dat er rechtsboven de editor twee tabbladen zitten: Visueel en Tekst. De 
meeste gebruikers hebben voldoende aan werken in het tabblad Visueel. Toch 
leggen we even het verschil uit. 
Allereerst is de opmaak in de editor eronder anders. De eerste afbeelding 
hieronder is een tekst ingevoerd onder Visueel, de tweede onder Tekst. 
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Wat opvalt is dat de symbolen onder Tekst er anders uitzien. In de visuele versie 
zie je de tekst ongeveer zoals ie op je site komt te staan. De belangrijkste kop 
wordt bijvoorbeeld ook het grootst weergegeven, de iets minder belangrijke kop 
iets kleiner. Het tussenkopje Tips & tricks (vetgedrukt) is nóg weer kleiner en de 
scheidingslijntjes zijn zichtbaar. 
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Kijken we onder het tabblad Tekst, dan ziet de opmaak in de editor er heel 
anders uit. Je ziet nu platte tekst met verschillende codes, bijvoorbeeld voor de 
hoofdkop < h1>. De iets minder belangrijke kop heeft de code <h2> en bij het 
tussenkopje staat tussen <strong></strong> wat codetaal is voor vetgedrukt. De 
scheidingslijntjes worden nu aangeven met <hr> en het citaat staat tussen 
<blockquote> </blockquote>. 

 
 
We zullen het niet ingewikkelder maken dan het is. Gebruik voorlopig alleen de 
Editor onder Visueel. Daarmee kun je alles doen om een mooie website te 
bouwen. Je hebt Tekst waarschijnlijk alleen nodig in uitzonderlijke gevallen, 
bijvoorbeeld wanneer je een i-framefilmpje moet plaatsen waarvan geen andere 
url beschikbaar is. Maar dat komt zelden voor. 
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Menustructuur 

 
Het menu is een van de belangrijkste onderdelen van je website. Een duidelijke 
en overzichtelijke menustructuur zorgt ervoor dat je bezoekers direct vinden 
waarnaar ze op zoek zijn. De onderdelen van het menu kunnen bestaan uit een 
link naar zowel Pagina’s, Categorieën, Portfolio’s, contact, enz. 
 
Er zijn 2 manieren om dit te doen. De eerste is door gebruik te maken van een 
geautomatiseerd systeem, en anderzijds door het menu handmatig aan te 
maken (aanrader). We lichten hier beide manieren toe. 
 
Automatisch Menu    
Om te beginnen kies je in het linker menu voor Weergave à Menu’s. 
Vervolgens gaan we “een nieuw menu aanmaken”. 
Je kiest een logische naam en klikt op “Menu aanmaken”. 
Deze optie is af te raden wanneer je veel pagina’s hebt in je website of wanneer je 
gebruik maakt van submenu’s 
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Nu het menu is aangemaakt, moeten we nog enkele opties selecteren. 
Je kiest dus voor “Automatisch pagina’s toevoegen” en daarna kies je ook een locatie 
waar dit menu moet worden getoond. De locaties die daar weergegeven worden 
zijn afhankelijk van het gekozen thema. Kies de locatie en klik vervolgens op “Menu 
opslaan”. 
 

 
 
 
Handmatig menu 
 
Een nieuw menu aanmaken 
Om te beginnen kies je in het linker menu voor Weergave à Menu’s. 
Vervolgens gaan we “een nieuw menu aanmaken”. 
Je kiest een logische naam en klikt op “Menu aanmaken”. 
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Pagina’s en berichten toevoegen 
Ga je handmatig te werk? Dan heb je veel meer opties. Wanneer je een pagina of 
bericht wilt toevoegen aan het menu ga je als volgt te werk:  
Selecteer de pagina à klik op “Aan menu toevoegen” à Menu Opslaan 
 

 
 
 
Wanneer je graag de naam van de pagina of het bericht in het menu wilt aanpassen, 
klik je op het pijltje naast het menu-item. Deze klapt open en er komen enkele extra 
velden naar voor. Navigatielabel: Wat te zien is op de website. Titelattribuut: 
Soort van infoveld wat zichtbaar wordt wanneer je met de muis over het menu-item 
beweegt.  
 
Indien nodig pas je hier de velden aan en klik je op “Menu Opslaan” 
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Categorieën toevoegen aan het Menu 
Wanneer je een categorie wilt toevoegen aan het menu werken we op dezelfde 
manier als bij een pagina of bericht. Met dit verschil: wanneer je dit menu-item 
aanklikt verschijnt er een overzicht van alle berichten in die categorie. 
 
Selecteer de categorie à klik op “Aan menu toevoegen” à Indien nodig maak je 
submenu’s door het item aan te klikken en te slepen naar rechts à klik op “Menu 
opslaan”. 

 
 
Zie resultaat op de website 

 
 
Aangepaste links toevoegen 
Wanneer je graag een link naar een andere website of een “deeplink*” wilt invoeren 
in je menu, dan maak je gebruik van “Aangepaste links”. 
 
Geef de URL (het webadres) van de website op à Vul de “Linktekst” in à Klik en 
sleep de link op de gewenste plaats à Klik op “Menu opslaan”. 
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*Deeplink: is een link naar bijvoorbeeld 1 bepaald product in je website. Dan 
kopieer je de URL van het product en plak je deze bij URL. 
Bijvoorbeeld: http://www.wordpresswebshop.be/product/t-shirt-blauw/ 
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 Een overzichtelijk Menu maken 

 
Het maken van een overzichtelijk menu is natuurlijk belangrijk voor de bezoeker van 
je website. Zo wordt navigeren door jouw website een plezierige bezigheid. En dat is 
wat jij wilt: je klanten een goed gevoel geven waardoor ze langer op je site zijn en 
aankopen doen. Bij het samenstellen van een overzichtelijk menu kunnen we 
gebruikmaken van Hoofd- en Sub-items. 
 
In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat je inmiddels al enkele Pagina’s, Berichten en 
Berichtcategorieën hebt aagemaakt.  
 
Om ons menu op te maken, klikken we in de linker menubalk op “Weergave” en dan 
op “Menu’s”. 

 
 
Ten eerste voeg je een nieuw menu toe. 

 
 
Kies een naam (in ons vb: Overzichtelijk menu) en klik op “Menu aanmaken”. 
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Nu dit menu is aangemaakt, kunnen we de pagina’s naar het “Overzichtelijk menu” 
slepen. 
Het maakt niet uit in welke volgorde je de pagina’s naar het menu sleept, je kunt ze 
straks gewoon opnieuw ordenen.  Je kunt ze in plaats van slepen ook verplaatsen 
door ze aan te vinken en te klikken op “Aan menu toevoegen”. 

 
 
Eenmaal toegevoegd kun je ze opnieuw ordenen door ze weer van plaats te 
verslepen (klikken en vasthouden). 
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Wil je een pagina onder een andere pagina laten verschijnen, dan moet je die iets 
meer naar rechts trekken. In dit geval is “Foto’s” een submenu-item van “Contact”. 
 

 
 
Na de bewerking van het menu moet je het “Menu opslaan”. 

 
 
Wil je graag een Menu-item toevoegen waar alle berichten van een bepaalde 
“Categorie” worden weergeven, dan klik je op “Categorieën”, vink de categorie aan 
en klik op “Aan menu toevoegen”. Kies hierna voor “Menu opslaan”. 

 
 
  

30



	

Het juiste menu selecteren 

 
Je hebt nu een het Menu “Overzichtelijk menu” aangemaakt. Nu moeten we dit 
menu nog activeren in het Thema. Hiervoor klik je op “Locaties beheren”. 

 
 
 
We klikken bij “Header Menu” op de het dropdown venster. 

 
 
Dan selecteren we “Overzichtelijk menu” en klikken op “Wijzigingen opslaan”. 
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En dit is dan het resultaat van je menu met “Foto’s” als subpagina van “Contact” 
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Verschil tussen een Pagina en Bericht in WordPress 

Je bent net begonnen met het bouwen van je eigen WordPress website en nu vraag 
jij je af: wat is eigenlijk het verschil tussen een Pagina en een Bericht in WordPress? 
Dat is een goeie vraag. We leggen het je graag uit. 
 
Berichten (of blogs) zijn te vergelijken met artikelen in een krant. Ze bevatten 
informatie die jij op het moment van schrijven belangrijk vindt om te delen. Daarom 
worden berichten ook altijd in volgorde van plaatsing op je website getoond. Het als 
laatste geplaatste bericht heeft de meest recente datum, is op dat moment het 
relevants en staat dus bovenaan de lijst. Daaronder volgen dan weer al je eerdere 
publicaties. Berichten (nieuwsitems) bevatten over het algemeen tijdelijke 
informatie, denk bijvoorbeeld aan een artikel over de features van de nieuwe versie 
van WordPress. Deze zijn een jaar later achterhaald als er een nieuwe update is 
uitgebracht. 
 
Bovendien kun je Berichten in categorieën indelen. Zo kun je al je blogs over 
WordPress plaatsen onder Blogs in de categorie WordPress. Je kunt zelf een 
subcategorie aanmaken (bijv. ‘SEO in WordPress’ of ‘Plugins voor WordPress’). 
Hetzelfde kun je ook doen met blogreviews over hotels, bijvoorbeeld ‘Hotels in 
Nederland’ en ‘Hotels in Peru’. En deze kun je weer onderverdelen in 
subcategorieën ‘goedkoop’ of ‘duur’. Werken met categorieën vergemakkelijkt het 
zoeken. 
 
Pagina’s bevatten tijdloze info (producten en diensten)  
Anders dan de inhoud van Berichten, heeft de content op Pagina’s een statisch en 
algemeen karakter. De informatie die je op pagina’s publiceert is veelal tijdloos. 
Denk bijvoorbeeld aan productpagina’s of de pagina’s ‘Over ons’ en ‘Contact’. Je 
pagina’s zijn terug te vinden onder een van de menu-items op je website, berichten 
zijn dat meestal niet. 
 
Pagina’s zijn – in tegenstelling tot berichten – wel te ordenen in een bepaalde 
hiërarchie. Zo kun je belangrijke pagina’s bijvoorbeeld bovenin een menu plaatsen. 
Je bent met pagina’s dus niet gebonden aan een chronologische volgorde. Ze 
worden namelijk niet op datum gepubliceerd. 
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Een nieuwe pagina maken 

Het aanmaken van een nieuwe pagina voor je WordPress website doe je in de 
dashboardomgeving van je WordPress.  
 
Navigeer in de linkerkolom naar Pagina’s -> Nieuwe pagina 

 
 
Vul de titel van je pagina in (Dat kan bijvoorbeeld de naam van een product of 
dienst zijn). 
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Tik de tekst in, of kopieer deze uit Word of een andere teksteditor 

 
 
Je kunt nu de pagina meteen Publiceren of eerst Opslaan als concept (zie 
rechterkolom). Kies je voor concept, dan is de pagina nog niet zichtbaar voor 
anderen. Je kunt er dan net zo lang aan knutselen (bijvoorbeeld een afbeeldingen of 
video toevoegen) tot ie helemaal naar jouw smaak is. Tussendoor kun je wel op 
Voorbeeld klikken om te zien hoe de pagina online wordt weergegeven. 
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Ook bestaat de mogelijkheid om de pagina nog even voor de buitenwereld 
verborgen te houden door boven Publiceren bij Zichtbaarheid te kiezen voor Privé 
en op Ok te klikken. 

 
 
Later kun je dit weer omzetten naar Openbaar en vervolgens Publiceren. 
Je Pagina is nu aangemaakt. 
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En zo ziet je pagina er nu uit. 
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Afbeeldingen toevoegen aan Mediabibliotheek WordPress 

Voordat je een Pagina of Bericht kunt verfraaien met een afbeelding of foto moet je 
deze wel eerst uploaden naar de Mediabibliotheek van WordPress. Ga als volgt te 
werk.  
 
Ga met je muis in de dasboardomgeving via het menu aan de linkerkant over Media 
en klik in het venster dat zich dan uitvouwt op Bibliotheek. 

 
 
Kies in het venster hierna voor Nieuw bestand 
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Je hebt nu 2 mogelijkheden: 1) het bestand vanaf bijv. je bureaublad naar het 
omlijnde gebied slepen, of 2) klikken op Bestanden selecteren. Wij kiezen voor optie 
2. 

 
 
Er opent nu een venster. Ga op zoek naar het betreffende bestand en klik op Open. 
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Je ziet nu dat de foto aan je Mediabibliotheek is toegevoegd. Je bent klaar.

 
 
  

40



	

Afbeelding toevoegen aan Pagina 

Voor het plaatsen van een of meer afbeeldingen op de pagina, ga als volgt te werk. 
Allereerst open je de pagina waarop de foto moet komen. Dan zet je de cursor op 
de plek waar je de afbeelding wenst. Vervolgens klik je op Media toevoegen: 

 
 
 
Je bent nu in de Mediabibliotheek, de plek waar je al je mediabestanden 
(afbeeldingen, PDF’s en filmpjes) kunt opslaan. In ons voorbeeld gaan we ervan uit 
dat je de afbeeldingen die je nodig hebt al in je Mediabibliotheek hebt gezet.  
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Om een afbeelding toe te voegen (invoegen) moet je in je Mediabibliotheek eerst 
naar het tabblad Mediabibliotheek. Daar selecteer de afbeelding die je nodig hebt, 
en klik je vervolgens op In pagina invoegen. 

 
 
Je zult zien dat de afbeelding nu op de pagina staat, maar dat de positionering nog 
niet helemaal klopt. Ga met je muis op de foto staan en klik vervolgens op het 
potlood. 
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Je krijgt nu een scherm waarin je de foto kunt opmaken en kan positioneren. Je kunt 
op deze plek:  

• De foto een goede naam geven (alt tekst, geef een SEO geschikte naam, 
bijvoorbeeld productnaam). 

• Voeg een fotobijschrift toe  
• Bepaal de plek van de foto door deze te centreren (links, midden, rechts) 
• Bepaal de grootte van de foto 
• Voeg een link naar een website of e-mailadres toe 

 
Pas bijvoorbeeld de afmetingen aan.
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Heb je alle punten bijgewerkt? Ben je klaar? Klik dan op bijwerken 

 
 
Dit is het resultaat in je WordPress omgeving. 
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Klik op Pagina bekijken om te zien hoe je pagina er online uitziet. 

 
 
Op deze manier kun je overal in de tekst een foto plaatsen.  
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Video toevoegen aan een Pagina 

Het is echter ook mogelijk een video of filmpje van YouTube toe te voegen. Voor het 
toevoegen van een video van YouTube, ga je als volgt te werk. Je gaat naar YouTube, 
zoekt daar naar de video die je op je website wilt delen, klik op Delen en kopieer de 
link die dan verschijnt.  

 
 
Keer terug naar je website en plak de link op de juiste plek. Je zult zien dat het 
filmpje meteen in beeld verschijnt. 
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Als je nu eerst op bijwerken klikt en vervolgens op Pagina bekijken zie je meteen het 
resultaat van je noeste arbeid: een mooie pagina met afbeelding en filmpje, dat 
door je bezoekers kan worden bekeken. 
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Gepubliceerde Pagina verwijderen 

 
Voor je daadwerkelijk overgaat tot het verwijderen van een pagina van je site, is het 
belangrijk om voor jezelf vast te stellen waarom je de bewuste pagina wilt 
verwijderen? Het is in veel gevallen helemaal niet slim om gepubliceerde pagina’s te 
verwijderen, vooral niet als het een pagina betreft waarop je goed wordt gevonden 
(SEO, Google zoekmachineoptimalisatie). In dit geval is het veel slimmer om de 
content van die pagina te actualiseren. Je kunt de pagina eventueel ook uit je menu 
te halen. Zo is deze pagina niet direct te bezoeken vanuit je website, maar vang je 
toch de eventuele bezoekers op vanuit Google of andere zoekmotoren. 
 
Maar goed, wil je een pagina daadwerkelijk verwijderen, dan doorloop je de 
volgende stappen: 
 
Ga naar Pagina’s -> Alle Pagina’s. Beweeg met je muis over paginatitel en je ziet 
eronder een keuzemenu verschijnen. Klik op Prullenbak. 
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De pagina zit nu in de Prullenbak, maar is nog niet permanent verwijderd. Wil je 
dat? Doe dan het volgende: Klik boven het overzicht met al je pagina’s op 
Prullenbak.  

 
 
Klik nu op Prullenbak leegmaken. En klaar ben je! 
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Heb je per ongeluk een Pagina in de Prullenbak geplaatst (en deze nog niet 
definitief geleegd) dan kun je de Pagina nog “redden”. Ga naar de Prullenbak, zet 
een vinkje voor de pagina die je wilt herstellen 

 
 
Klik nu op Acties en kies voor Herstellen. Kies daarna voor Toepassen. Je Pagina is 
hierna weer terug te vinden in het overzicht Alle pagina’s.
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Gepubliceerde pagina in Concept zetten 

Zoals reeds aangegeven: het is vaak veel slimmer om een pagina helemaal niet te 
verwijderen aangezien je hiermee ook de URL en opgebouwde SEO-ranking 
kwijtraakt. Als je een pagina tijdelijk offline wilt plaatsen (bijvoorbeeld omdat je de 
inhoud wilt updaten) doorloop je de volgende stappen. 
 
Ga in je Dashboard via Pagina’s en Alle pagina’s naar de bewuste pagina en open 
deze. Klik op bewerken (zie pijltje in afbeelding). 

 
 
Klik nu op Gepubliceerd. Er ontrolt zich een keuzemenu. 
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Kies voor Concept en daarna voor OK. 

 
 
Klik op Bijwerken. Je Pagina is nu niet langer zichtbaar op je website. Je kunt nu in 
alle rust de inhoud van deze Pagina aanpassen. Ben je tevreden? Zet de pagina 
weer online door zelfde stappen te doorlopen. Kies dan voor Gepubliceerd. 
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Er is echter nóg een manier om een Pagina in Concept te zetten. Ga naar Pagina’s -> 
Alle Pagina’s. Beweeg met je muis over tekst en je ziet eronder een keuzemenu 
verschijnen. Klik op Snel bewerken. 

 
 
Klik nu op Gepubliceerd. Er ontrolt zich weer een keuzemenu 
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Kies in het Menu voor Concept en klik op Bijwerken. Je bent nu klaar om de pagina 
in offline modus te bewerken. Herhaal de bovenstaande stappen en kies voor 
Gepubliceerd om de pagina weer online te zetten. 
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Een pagina beveiligen met wachtwoord 

Het is mogelijk om in WordPress pagina’s te beveiligen met een wachtwoord. De 
bezoekers moeten dan eerst een wachtwoord intikken om de inhoud van die pagina 
te kunnen zien. Een wachtwoord dat jij hen toezendt. Waarom? Omdat je de content 
niet voor iedereen maar voor een selectief groepje beschikbaar wilt stellen.  
 
Denk bijvoorbeeld aan een pagina op je familiewebsite waarop foto’s staan die 
alleen voor een deel van de familie zichtbaar mag zijn. Aparte teampagina’s van 
verenigingen of afzonderlijke pagina’s voor klassen. Als diëtist kun je met een 
afgeschermde pagina online een receptenboekje delen met betalende klanten of… 
afijn, je begrijpt het wel. 
 
Voor het beveiligen van een Pagina met een wachtwoord doorloop je de volgende 
stappen. Ga in WordPress naar de Pagina en klik aan de rechterkant bij 
Zichtbaarheid op Bewerken. 

 
 
Zet vink bij Beveilig met wachtwoord, kies een wachtwoord en klik op OK.  
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Klik nu op Bijwerken om het wachtwoord definitief in te stellen. 

 
 
In het overzicht van Alle pagina’s ziet het er als volgt uit. 

 
 
Bezoekers van je pagina zien het volgende. 
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Als ze het wachtwoord hebben ingetikt verschijnt de pagina in beeld. 

 
 
Wil je de pagina niet langer met een wachtwoord beveiligen? Doe dan het volgende. 
Ga naar de Pagina -> klik bij zichtbaarheid op Bewerken. 

 
 
Zet vink voor Openbaar -> klik op OK -> klik op Bijwerken. Je bent klaar! 
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PDF, whitepaper, ebook toevoegen aan Mediabibliotheek 

Zo, je hebt een leuk bericht gereed staan voor plaatsing op je website. Alleen wil je 
jouw post / blog / artikel verfraaien met een PDF, ebook of whitepaper. Dan is het 
wel zaak dat je deze eerst uploadt naar de Mediabibliotheek van WordPress. Deze 
handeling komt overeen met het uploaden van een afbeelding naar de 
mediabibliotheek, zoals we hierboven al hebben vermeld, maar voor de zekerheid 
tonen we het je nog een keer. 
 
Ga met je muis in de dasboardomgeving via het menu aan de linkerkant over Media 
en klik in het venster dat zich dan uitvouwt op Bibliotheek. 

 
 
Kies in het venster hierna voor Nieuw bestand 
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Je hebt nu 2 mogelijkheden: 1) het bestand vanaf bijv. je bureaublad naar het 
omlijnde gebied slepen, of 2) klikken op Bestanden selecteren. Wij kiezen voor optie 
2. 

 
 
Er opent nu een venster. Ga op zoek naar het betreffende bestand en klik op Open. 

 
 
Je ziet nu dat het bestand aan je Mediabibliotheek is toegevoegd.  
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Een nieuw Bericht maken 

Voor het aanmaken van een nieuw bericht op je WordPress website moet je de 
volgende stappen doorlopen: 
 
Ga naar het dashboard van je WordPress website en beweeg in het menu links met 
je cursor over het kopje Berichten. Je ziet dan een uitrol. Kies hierin voor Nieuw 
bericht. 

 
 
Je bericht is nu aangemaakt. Je kunt beginnen met het vullen ervan. Geef je bericht 
een passende titel en vul het tekstveld met de content. 
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Geef hierna aan in welke categorie dit bericht thuishoort: nieuwsbericht, blog enz. 
Meer over Categorieën vind je verderop in deze handleiding. 

 
 
Er zijn in dit stadium verschillende manier om je bericht op te slaan. Je kunt bericht 
opslaan als concept. Dan kun jij tussendoor wel steeds zien hoe het bericht er straks 
uit komt te zien, maar is het bericht nog niet zichtbaar voor je bezoekers. Je 
publiceert dan later door alsnog op Publiceren te klikken. Je kunt het bericht ook 
meteen publiceren. Het bericht staat dan meteen online. Als je een publicatiedatum 
instellen, bijvoorbeeld op de volgende dag, dan wordt het bericht “morgen” 
automatisch gepost.  
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Bericht opslaan als concept 

Dat kan op 2 manieren. 1) door aan de rechterkant van de pagina onder het kopje 
publiceren direct op Opslaan als concept te klikken, 2) door bij Status het 
menubalkje uit te rollen en voor Concept te kiezen.  

 
 

Bericht opslaan als Privé 

Er is eveneens een mogelijkheid het bericht eerst in de privé modus te bewerken. 
Vink onder Zichtbaarheid de bullet Privé aan en klik op oké.  
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Bericht verwijderen 

 
Voor je daadwerkelijk overgaat tot het verwijderen van een Bericht van je site, is het 
belangrijk om voor jezelf vast te stellen waarom je het bewuste bericht wilt 
verwijderen? Je kunt de handeling niet meer ongedaan maken. Het is in veel 
gevallen slimmer om het bericht te actualiseren met nieuwe content en de datum 
van plaatsing op  heden te zetten.   
 
Maar goed, wil je een pagina daadwerkelijk verwijderen, dan doorloop je de 
volgende stappen: 
 
Ga naar Berichten -> Alle Berichten 

 
 
Beweeg met je muis over het bericht en je ziet eronder een keuzemenu verschijnen. 
Klik op Prullenbak 
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Klik nu boven het berichtenoverzicht op Prullenbak. 

 
 
Kies nu voor Prullenbak leegmaken. Let op: je krijgt niet eerst nog een 
waarschuwing. Het bericht wordt meteen definitief verwijderd. 

 
 
Heb je het bericht al wel in de Prullenbak gezet, maar nog niet definitief verwijderd 
en heb je spijt van deze actie? Je kunt deze actie nog ongedaan maken. Ga naar de 
Prullenbak -> zet vinkje voor het bericht dat je wilt herstellen -> Klik op Actie -> Kies 
hierna voor Herstellen -> klik op Toepassen. Het bericht staat weer in het overzicht 
met al je andere berichten. 
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PDF, whitepaper, ebook toevoegen aan bericht 

We gaan nu het betreffende mediabestand in een bericht plaatsen. Er zijn twee 
manieren om je mediabestand in het bericht te tonen: 1) door middel van een 
tekstlink 2) door middel van een link in een afbeelding. Deze laatste optie is meer 
fancy.  
 
We tonen eerst optie 1 (een tekstlink): 
 Ga via Dashboard -> Berichten -> naar Alle berichten en open het bericht waarin je 
jouw PDF, whitepaper of ebook wilt tonen. 

 
 
Tik nu een passende tekst die iets zegt over media die jij toevoegt. (Tip: Google 
waardeert het als de tekst en de bestandnaam relevant zijn aan de inhoud van de 
media. Dus voeg je een ebook over sociale media toe. Maak dat dan duidelijk in de 
tekst (zie voorbeeld hieronder. Je scoort hiermee bonuspunten).  
Selecteer de tekst en klik vervolgens op media toevoegen. 
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Selecteer nu het bestand en klik op Invoegen in bericht. 

 
 
Je ziet nu dat het bestand als link is toegevoegd. 
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En zo ziet het er op je pagina zelf uit. 

 
 
 
Media toevoegen, optie 2 (link in afbeelding): 
Voor deze optie heb je wel een afbeelding nodig, bijvoorbeeld van de cover van de 
PDF. Het is dus zaak deze afbeelding eerst te uploaden naar de mediabibliotheek. 
Ga vervolgens in de tekst naar de plek waar je de afbeelding wilt plaatsen en klik op 
Media toevoegen. 
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Klik in nu op het potlood om de afbeelding goed te positioneren en verder op te 
maken.  

 
 
 
De volgende afbeelding staat vol pijltjes, maar je moet dan ook even het een en 
ander juist instellen. We nemen ze hieronder stap voor stap door. 

 
 

1) Bepaal het uitlijnen (wij kiezen voor links centreren) 
2) Stel afmetingen in 
3) Kies nu bij Link naar voor Aangepaste URL 
4) Plak de link (URL) van het mediabestand in het betreffende veld  

 
We maken even een zijsprong om te laten zien waar je de link van de URL kunt 
vinden en kopiëren: 
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Open een nieuw tabblad in je browser en ga ook daarin naar de admin-omgeving 
van je website. Ga in je Dasboard naar je Mediabibliotheek. Klik op het 
mediabestand.  

 
 
 
Kopieer vervolgens de URL aan de rechterkant. 

 
 
 
Keer nu weer terug naar het andere tabblad waar je bezig bent met het vormgeven 
van de afbeelding. Als je dit nog niet hebt gedaan, kies dan nu bij Link naar voor 
Aangepaste URL en plak in de witregel daaronder de zojuist gekopieerde URL. Klik 
nu op Geavanceerde instellingen en zet een vinkje voor Open link in nieuw tablad. 
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5) Klik nu op Bijwerken    

 
 
Je bent weer terug in het bericht en ziet de afbeelding staan. Klik nu op Bijwerken en 
op Bericht bekijken. 
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Zo ziet het er dan uit op je pagina! 

 
 
Als je nu op de afbeelding klikt opent de PDF in een nieuw scherm. 

 
 
Je bent nu klaar 
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Afbeelding toevoegen aan Bericht 

Meestal wil je een bericht opleuken met een afbeelding. Dat is geen enkel probleem 
en snel geregeld. Ga in de tekst op de plek staan waar jij de afbeelding wenst en klik 
op Media toevoegen. 

 
 
Je bent nu in jouw mediabibliotheek met al jouw mediabestanden. Je kunt er foto’s, 
video’s en andere bestanden (zoals PDF’s) uploaden. Staat het bestand er nog niet 
bij onder het tabblad Mediabibliotheek? Dan moet je het uploaden. We hebben dit 
inmiddels al een paar keer geoefend. Dus weet je wel hoe het moet. Kies voor 
Bestanden uploaden. 
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Klik op Bestanden selecteren. 

 
 
 
Ga op je computer op zoek naar de locatie van de bestanden, selecteer deze en klik 
op Open. Let op: je kunt meer dan 1 bestand tegelijk uploaden.    
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Zoals je ziet zijn beide afbeelding opgehaald.  

 
 
Maak nu de keuze voor de foto die moet worden ingevoegd en klik op Invoegen in 
bericht. 
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De afbeelding is nu zichtbaar in je teksteditor van WordPress, maar staat nog niet 
mooi uitgelijnd. Klik op de foto en vervolgens op het potlood. 

 
 
In het venster dat nu opent kun je de plek van de afbeelding bepalen (links, rechts 
of gecentreerd in het bericht. Het is tevens mogelijk een onderschrift en alt tekst toe 
te voegen. 
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De grootte van de afbeelding is eveneens aan te passen.  

 
 
Ben je klaar, klik dan op bijwerken 
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Ben je benieuwd naar het eindresultaat? Nog even wachten. Klik eerst op Bijwerken 
en daarna op Wijzigingen bekijken of op Bericht bekijken. 

 
 
En voila! 
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Fotogalerij maken 

 
Er zijn talloze plugins om fotogalerijen in te voegen aan pagina’s en berichten op je 
WordPress website. Gelukkig beschikt WordPress zelf ook over een ingebouwde 
fotogalerijenmaker. Hiermee voeg je snel een eenvoudig een galerij toe. Hoe ga je te 
werk? Kies in het bericht de plek waar de galerij moet komen en klik op Media 
toevoegen. 

 
 
Klik op Mediabibliotheek en hierna op Galerij aanmaken 
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Selecteer de afbeeldingen en klik op Een nieuw galerij toevoegen. 

 
 
Je kunt nu een bijschrijft aan de afbeeldingen toevoegen. Dit is ook de plek om je 
favoriete galerij-instellingen vast te leggen. Ben je klaar? Klik dan op Galerij opslaan. 
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Zo ziet het er in de editor van WordPress uit. 

 
 
En zo ziet het er op je website uit. 

 
 
Je hebt nu succesvol een fotogalerij ingevoegd! 
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Fotogalerijen maken met NextGEN Gallery 

 
Voor het maken van een fotogalerij in WordPress kun je kiezen uit talloze plugins 
die jou helpen om al je foto’s zo mooi mogelijk op je website te presenteren. Het is 
echter onmogelijk om deze stuk voor stuk te behandelen. Daarom behandelen we 
in deze handleiding naast de standaard ingebouwd fotogalerijenmaker van 
WordPress ook een andere – zeer populaire - plugin: NextGEN Gallery.   
 
Vooropgesteld: wij zeggen hiermee NIET dat deze plugin de beste is.  
 
NextGEN is wel een zeer populaire plugin, één die nog steeds wordt ondersteund 
door regelmatige (beveiligings)updates. Bovendien is de NextGEN gemakkelijk in 
gebruik. Uiteraard is deze plugin in verschillende versies verkrijgbaar: Wij 
behandelen de gratis versie. 
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Opzoeken en installeren NextGEN Gallery 
 
Je kunt de NextGEN Gallery plugin in het dashboard van WordPress opzoeken via 
Plugins -> Nieuwe Plugins -> en de zoekterm NextGen.  
 
Klik hierna op Nu installeren en doorloop de stappen om deze plugin te installeren. 
Omdat wij de plugin al hebben geïnstalleerd, staat er bij ons Actief i.p.v. Nu 
Installeren. 
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Handige instellingen voor NextGEN 
 
Voor je met NextGEN gallery aan de slag gaat, kun je het beste eerst even enkele 
standaard instellingen vastleggen. Dat doe je door in Dashboard eerst te klikken op 
Galerij en daarna op Overige Opties. 

 
Zet onder Afbeelding Opties -> Afbeeldingen automatisch verkleinen na uploaden 
een vinkje bij “Ja”
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Doorloop de verschillende Opties. Bekijk welke instelling jij als standaard voor al je 
afbeeldingen wilt vastleggen. Zo kun je bij Lightbox Effecten bepalen hoe de 
bezoekers van jouw website de uitvergrotingen van de fotogalerij te zien krijgen. Wij 
kiezen voor Fancybox. Probeer uit wat het beste bij jou past. 

 
 
Bij Waar moet de Lightbox op toegepast worden Kies je voor Probeer op alle 
afbeeldingen die naar afbeeldingsbestanden linken toe te passen. (Deze optie wordt 
aangeraden). 
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Heb jij afbeeldingen op je site staan waar rechten op zitten, dan kun je deze foto’s 
beschermen tegen illegaal gebruik. In NextGen Gallery kun je jouw foto’s namelijk 
automatisch voorzien van een watermerk. Je kunt er een tekst overheen laten 
zetten of een (bedrijfs)logo. Je stelt zo’n watermerk eenvoudig in. 

 
 
En: Bekijk even welke instellingen je allemaal als standaard wilt vastleggen. Je kunt 
deze altijd weer aanpassen
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Een fotogalerij maken 
Je kunt nu beginnen met het maken van Galerijen, en deze vervolgens invoegen in 
een Bericht of op een Pagina. In ons voorbeeld gaan we uit van het plaatsen van 
een fotogalerij in een bericht. Ga in het Bericht staan op de plek waar de galerij 
moet komen. Klik nu op Add Gallery. 

 
 
Kies voor NextGEN Basis miniaturen 
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Klik nu Galerij / Afbeeldingen toevoegen -> geef de galerij een naam en klik op Add 
Files. 

 
 
Selecteer de afbeeldingen die je wilt gebruiken en klik op Open. 
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Klik nu op Start upload 

 
 
Je krijgt vanzelf een melding als uploaden is geslaagd. 
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Klik nu op Wat wilt u tonen? -> Kies bij Bronnen voor Galleries -> Klik vervolgens op 
de witregel daaronder. 

 
 
Daarin vind je de zojuist aangemaakte Galerij terug. Klik nu op de betreffende 
galerij. In ons geval is dat “pakketten”. 
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Klik nu op Weergave instellingen aanpassen. Hier kun je verschillende zaken 
instellen, bijvoorbeeld hoeveel afbeeldingen er per pagina worden weergegeven.  

• Wij laten het aantal kolommen op ‘0’ staan. 
• Kiezen wel voor de mogelijkheid Diavoorstelling link tonen (als je wilt kun je in 

de regel eronder de tekst invullen die bezoekers van je site zien 
• Klik nu op Insert Displayed Gallery 

 
 
Je keert nu vanzelf terug in de teksteditor. Daar zie je de galerij (niet de 
afbeeldingen) in het bericht staan. Klik nu op bijwerken. 
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Klik nu op wijzigingen bekijken. 

 
 
Op je pagina ziet het er nu als volgt uit / dit is wat je bezoekers te zien krijgen: 
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Je ziet dat er Diavoorstelling tonen boven de miniaturen staat. Wanneer een 
bezoeker hierop klikt opent het bericht zich opnieuw, maar dan worden de 
afbeelding om beurten getoond. 

 
 
 
 Als je weer terugkeert naar Miniaturen tonen en met je muis over de afbeeldingen 
schuift, zie je dat de afbeeldingen in ons geval nog geen sterke bestandsnaam 
hebben, maar “schermafbeelding” heten.  
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Dat staat niet professioneel en is SEO-technisch niet slim. Je kunt een afbeelding het 
beste vóór het uploaden al een goede naam geven, maar je kunt dit ook nu doen. 
Ga terug naar het Bericht en klik hierin op het potlood in de galerij. 

 
 
Klik in volgende venster op Galerij beheren 
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Je ziet nu de bestandsnamen staan, met daaronder en ernaast witte velden, die je 
kunt invullen: 

 
 
Hernoem de afbeelding, geeft een passende Alt-tekst en voer eventueel Tags toe. 
Zie voorbeelden hieronder. Ben je klaar? Kies dan voor Aanpassingen opslaan. 
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Als je weer terugkeert naar je website en met je muis over de afbeeldingen schuift, 
zie je de nieuwe namen verschijnen. 

 
Je hebt nu succesvol een galerij aan een bericht toegevoegd! 
 
Een slideshow maken 
Voor het maken van een slideshow kies je op de volgende pagina voor NextGEN 
Basis Diavoorstelling. 
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Je kiest de galerij waarvan je een diavoorstelling wilt zien. 

 
 
Bij Weergave instellingen weergeven aanpassen kun je bepalen om de hoeveel 
seconden de afbeeldingen wisselen en of ook de optie tot miniatuurweergave 
ingesteld moet blijven. Daarna klik je op Insert Displayed Gallery. 
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Je bent nu terug in het bericht. Klik nu op Bijwerken en op Wijzigingen te bekijken 
om te zien hoe de diavoorstelling er op je website uit ziet. 

 
 
Dit is het resultaat.  
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Zoals je inmiddels aan alle bovenstaande schermafbeeldingen hebt kunnen zien, 
zijn er nog veel meer opties binnen NextGEN. Wij hebben ons beperkt tot de basis 
van deze handige plugin. Heb je NextGEN geïnstalleerd, dan kun je zelf veel 
opsteken van de filmpjes op YouTube.  
 
Klik in Dashboard in linkermenu op Galerij en laat je in het volgende venster 
verrassen door de tutorials. Veel succes! 
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Video toevoegen aan Bericht 

Zo, en nu gaan we een video invoegen in het bericht. Bepaal allereerst de plek waar 
je de video wilt hebben. Maak eventueel extra witruimte. 

 
 
Ga vervolgens op zoek naar de video, bijvoorbeeld op YouTube. Klik op het kopje 
delen en kopieer de link die daarna verschijnt. Plaats deze in de tekst op jouw 
WordPress website. 

 
  

99



	

Je zult zien dat deze link slechts heel kort zichtbaar is. Daarna verschijnt de door jou 
geselecteerde video al in het scherm. 

 

 
 
Vergeet niet op Bijwerken te klikken om via Pagina bekijken het resultaat te 
aanschouwen.  
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En dan is dit het resultaat. (Via Pagina bewerken kom je weer terug bij de teksteditor 
van WordPress). 
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Witregel in WordPress 

 
WordPress plaatst in een Bericht of op een Pagina standaard een witregel tussen de 
alinea’s. Dat is fijn, want jouw online tekst is hierdoor veel leesbaarder. Er ontstaat 
namelijk een rustiger beeld. Maar soms wil je die witregel liever niet, bijvoorbeeld 
bij het gebruik van een vetgedrukt tussenkopje.  
 
Het verschil tussen een witregel en meteen doorgaan op de volgende regel is het 
gebruik van de shift-toets. Wil je een witregel, dan gebruik je de enter-toets. Wil je 
geen witregel dan gebruik je shift + enter. 
 
Staat er inmiddels een vetgedrukt kopje met witregel en wil je die witregel 
verwijderen, doe dan het volgende: Ga in het Bericht voor de regel onder de 
witregel staan. 
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Druk op Backspace.

 
 
Druk nu op shift + enter en op bijwerken.  
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En voila, je bent klaar!  

 
 
 
Wil je een witregel tussen twee alinea’s verwijderen, dan doorloop je dezelfde 
stappen. 
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Categorieën in WordPress 

 
Wat is een Categorie? 
Categorieën kun je gebruiken om relevantie te geven aan je blogs / berichten / en 
posts. Publiceer je veel helpartikelen, dan kun je deze onderverdelen in diverse 
categorieën: zo kun je al je helpartikelen over WordPress plaatsen in de categorie 
/help/wordpress en al je blogs over Google Analytics in /blog/google-analytics. Afijn 
je snapt het wel. Het is voor bezoekers van je site op deze manier een stuk 
makkelijker zoeken nu de artikelen per onderwerp zijn ingedeeld. Het voordeel van 
Categorieën is dat je later een categorie ook in het menu kunt toevoegen als een 
knop.   
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Een Categorie maken 

Je kunt een Categorie op 2 manieren aanmaken. Onderstaand alvast de beste 
manier. 
Ga naar Berichten en klik op Categorieën. 

 
 
Geef een Naam aan je Categorie en geef hem ook een Slug. Wanneer de Categorie 
onder een andere Categorie valt, kun je deze als Hoofd opgeven. 
Zo kunnen we WordPress Hosting als hoofdcategorie Hosting geven, maar dat is 
alleen wanneer het in je structuur past. 
 
Ben je klaar? Klik dan op Nieuwe categorie toevoegen. 

 
  

106



	

Een bericht toevoegen aan een Categorie 

Om een bericht aan een categorie toe te voegen ga je naar “Berichten”  
en klik op “ Alle berichten”. 

 
 
In het overzicht zie je al in welke categorieën een bericht is ingedeeld. Je kunt je 
bericht aan een categorie toevoegen op een snelle manier: via Snel bewerken. Dit 
menu zie je wanneer je met je muis over het bericht beweegt. Klik hierop! 

 
 
Kies nu de categorie waar je het bericht aan toe wil voegen en klik op Bijwerken. 

 
 
Om categorieën toe te voegen aan het menu, zie Een overzichtelijk menu maken. 
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Wat is een widget? 

 
Een “widget” is een onderdeel in WordPress dat je in de zijbalk (of voetbalk = footer) 
van je website kwijt kunt. Een widget kan verschillende zaken bevatten zoals een 
veld met daarin je openingsuren, een aangepast menu, een opsomming van je 
laatste blogberichten, een Facebook Like-knop enz… 
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Widgets toevoegen 

 
Klik in de linkerkolom op Weergave en dan op Widgets 

 
 
Nu ben je op de widget-pagina waar je alle widgets kunt beheren en plaatsen. 
Zoals je ziet is de pagina opgedeeld in twee delen. Links zie je de “Beschikbare 
widgets” en rechts zie je de Balken of Widget Area’s aangemaakt door het Thema. 

 
De plaats van de zijbalken of voetbalken zijn afhankelijk van het Thema. Ook 
hebben sommige thema’s enkele speciale widgets. Je kunt wel zelf bepalen welke 
widgets in welke balk komen te staan. Er zijn ook nog steeds thema’s die het gebruik 
van widgets niet toestaan, maar dat aantal neemt af. 
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Een widget aan een balk toevoegen doe je door deze te verslepen van links naar de 
gewenste balk aan de rechterkant. 

 
 
Staat de widget eenmaal op zijn plaats, dan krijg je een detailvenster van de widget 
te zien. Hierin kun je nog bepaalde zaken aanpassen. Wat je kunt aanpassen 
verschilt per widget. Vergeet je aanpassingen niet te bewaren “Opslaan” 
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De zijbalk na het toevoegen van de widget “Meest recente berichten” 
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Handige plugins voor WordPress 

Er zijn inmiddels duizenden plugins beschikbaar die jouw WordPress website op de 
een of andere manier een flinke boost geven. Of het nou gaat om de ideale manier 
om al je foto’s te laten zien, het bouwen van een aantrekkelijke  webshop, bijwerken 
van updates of het optimaliseren van je SEO; je vindt er altijd wel een plugin die bij 
jou past. Maar zie jij door de bomen het bos nog? Wij helpen je een handje, en 
zetten de populairste plugins even voor jou op een rijtje. 
 
 
NextGEN Gallery 
 

 
 
Met meer dan 15 miljoen downloads is deze plugin de populairste Gallery plugin in 
de WordPress database. Standaard is deze gratis en zorgt hij voor een snelle 
integratie van je foto’s en Fotogalerijen in je WordPress website.  
 
Meer lezen of downloaden: https://nl.wordpress.org/plugins/nextgen-gallery/ 
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YOAST SEO 
 

 
 
Wil je beter gevonden worden in de zoekmachines van Google, dan raden we je aan 
om de Yoast SEO plugin te installeren in je WordPress omgeving. Met meer dan 5 
miljoen actieve installaties is Yoast SEO de bekendste en meest gebruikte SEO 
plugin, en bovendien ook nog eens van Nederlandse bodem. 
 
Meer lezen of downloaden: 
https://nl.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/ 
 
 
Vevida Optimizer 
 

 
 
 
De Vevida Optimizer is eveneens van Nederlandse komaf. Deze plugin is een 
uitbreiding op de reeds aanwezige update functionaliteit van WordPress. De core 
updates kunnen worden in- of uitgeschakeld, thema's en vertalingen kunnen 
automatisch worden bijgewerkt en updates van plugins kunnen per plugin worden 
ingesteld. 
 
Meer lezen of downloaden: 
https://nl.wordpress.org/plugins/vevida-optimizer/ 
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Contact Form 7 
 

 
 
Met Contact Form 7 is het mogelijk om op een eenvoudige manier 
contactformulieren toe te voegen aan jouw WordPress website. Het voordeel van 
Contact Form 7 is dat er veel integratiemogelijkheden zijn met andere plugins. 
 
Meer lezen of downloaden: 
https://nl.wordpress.org/plugins/contact-form-7/ 
 
 
Woocommerce voor jouw Webshop 
 

 
 
WooCommerce is dé plugin om een e-commerce website te starten vanuit 
WordPress. Ondertussen draait 30% van alle online winkels op WooCommerce. 
Deze plugin is eenvoudig te installeren en aan te passen naar je wensen.  
 
Meer lezen of downloaden: 
https://nl.wordpress.org/plugins/woocommerce/ 
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WP Supercache – Je WordPress website op steroïden 

 
 
Draait je WordPress website toch nog te traag, dan kun je ervoor kiezen om de WP 
Supercache plugin te installeren. Deze zorgt ervoor dat de pagina’s vooraf als HTML 
worden gemaakt, en niet op het moment dat de bezoeker een van de pagina’s 
aanklikt. Bij zware webpagina’s zorgt dit dus voor een enorme tijdswinst en voor 
veel meer surfplezier bij je klanten. 
 
Meer lezen of downloaden: 
https://nl.wordpress.org/plugins/wp-super-cache/ 
 
 
Duplicate Post 

 
 
Gebruik jij vaak veel dezelfde pagina’s in je website dan is Duplicate Post een 
absolute aanrader. Deze plugin bespaart je heel veel tijd. Heb je deze plugin 
eenmaal geïnstalleerd, dan kun je met één klik op de knop de pagina of post 
dupliceren. Het volstaat daarna om de titel en de pagina aan te passen. Klaar is 
Kees. 
 
Meer lezen of downloaden: 
https://nl.wordpress.org/plugins/duplicate-post/ 
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Zoeken naar plugins in WordPress 

 
Ga in het Dashboard naar Plugins -> Nieuwe plugin 

 
 
Tik in het volgende scherm de zoekterm in, bijv. ‘FAQ’ of ‘Ultimate FAQ’.  
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Onder Meer details kun je allerlei informatie vinden over de betreffende plugin. 

 
 
Is dit niet de juiste plugin voor jou? 
Ga dan terug naar het vorige scherm en zoek verder. 
 
Is dit wel de plugin die je zoekt?  
Klik dan op Nu installeren en doorloop de stappen waar om wordt gevraagd. 
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Rubriek met veelgestelde vragen (FAQ’s) maken 

Steeds meer bedrijven hebben op hun website een rubriek met veelgestelde 
vragen. Het is een ideale manier om klanten te informeren. Bovendien is het een 
prachtig middel om je vindbaarheid in de zoekmachines van Google te vergroten. 
Immers, FAQ’s zorgen voor meer verkeer naar je website. Ook jij overweegt om op 
jouw WordPress website zo’n online vraagbaak samen te stellen. Je hebt alleen geen 
idee hoe je dit moet aanpakken. Wij helpen je op weg. 
 
Natuurlijk is het de beste aanpak om bij de keuze voor je WordPress template direct 
al rekening te houden met de mogelijkheid tot een rubriek met veelgestelde vragen. 
Grasduin tussen alle WordPress thema’s en bekijk de mogelijkheden per thema. 
Verdiep je hier even goed in, het scheelt je achteraf ene hoop werk.  
 
Heb je al een WordPress thema uitgezocht en geïnstalleerd en níet stilgestaan bij 
FAQ’s? Gene nood. Ga dan op zoek naar een goede plugin voor FAQ’s. Wij kunnen 
niet voor jou bepalen welke FAQ-plugin het beste bij jouw website past. Je zult zelf 
enig onderzoek moeten doen om dit te bepalen. We laten je wel zien wáár je op 
moet letten en waar je op zoek kunt naar de beste plugin. 
 
Let bij het uitzoeken van een plugin altijd op: 

• Wanneer de plugin voor het laatst is bijgewerkt (is dat recent nog gebeurd, 
dan zit het met de ondersteuning wel goed). 

• Hoe vaak de plugin al is gedownload (populariteit zegt ook iets over kwaliteit 
en betrouwbaarheid plugin). 

• Of de plugin compatible is met jouw versie van WordPress. 
• Wat anderen in reviews schrijven 
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Een back-up maken in WordPress 

 
Ook al maakt de hoster van je website dagelijks automatische back-ups en stelt hij 
deze ter beschikking, dan nóg is het aan te raden om geregeld zelf back-ups te 
maken van zowel je Bestanden als je Database. WordPress heeft deze functionaliteit 
niet standaard ingebouwd. Er zijn twee manieren om zelf een back-up te nemen.  
 
Gevorderden: Je kunt zelf de bestanden kopiëren via een FTP-programma en je 
database downloaden via het database controlepaneel (bijvoorbeeld via 
phpmyadmin). 
 
Beginners: Je kunt een back-up van zowel je bestanden als je database maken via 
een plugin. Deze optie is niet alleen geschikt voor beginners, maar ook voor 
gebruikers die graag geen omkijken hebben naar de regelmaat van de back-ups. 
Om het voor iedereen toegankelijk te maken koppelen we de back-up aan Dropbox. 
 
We gaan in deze handleiding niet in op de back-up voor gevorderden, maar leggen 
uit hoe we te werk gaan met een plugin. 
 
De plugin kiezen en installeren 
 
Ga naar het Dashboard van WordPress à Klik op Plugins à Nieuwe Plugin. 
Geef het trefwoord “WordPress Backup to Dropbox” in en klik op “Nu Installeren”. 
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De plugin wordt nu geïnstalleerd. 

 
 
Daarna moeten we hem nog activeren. 

 
 
 
Alvorens over te gaan tot de volgende stap is het handig dat je inlogt op 
www.dropbox.com met je account (of snel even een gratis account aanmaakt) in 
hetzelfde browservenster onder een nieuw tabje. 
 
Ga terug naar je WordPress website. Klik op de nieuwe knop “WPB2D” en dan op 
“Back-Up Instellingen”. 

 
 
Klik vervolgens op “Activeer” 
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Geef het back-up programma toestemming om de back-ups op te slaan in je 
dropbox. à Klik op “Allow”. 

 

 
 
à Ga terug naar je WordPress website à WPB2D à Back-up Instellingen. 
à Kies een dag à Kies een uur waarop je de back-ups wil draaien. 
à Selecteer de bestanden en mappen die je NIET wilt back-uppen. 
à Klik op “Wijzigingen opslaan” en alles is KLAAR! 
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Tot slot 

 
Wij hopen dat we jou met deze handleiding WordPress voor beginners Versie 2 (14 
februari 2017) een beetje op weg hebben geholpen. Het is ons streven om deze 
handleiding met enige regelmaat te verversen, door er nieuwe content aan toe te 
voegen. Sla de link naar deze handleiding dus ergens op waar je hem snel 
terugvindt. 
 
Wij wensen je veel online succes! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Günther Himschoot en Peter de Wit 
Vevida  
  

 
Versie 2 (14 februari 2017) 
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