
WELKOM TERUG

Maak jouw eigen website

Stel alvast de wifi in!

Netwerk: FNV gast

WW: Voorwaarts!



PRAKTISCHE AFSPRAKEN

Koffie en thee, toiletten

Sheets staan op www.zandbaksite.nl

Hulp en ondersteuning

ton.kemp@viatrix.nl

Heb je een vraag, dan heeft iemand 

anders die ook!

Antwoorden op jouw vragen

1. via Google

2. via Wordpress.org/nl → support

3. via mij: email me!

4. installeer een plugin ☺

mailto:ton.kemp@viatrix.nl


CURSUSOPZET

LEERDOEL

Na afloop van de cursus kan je je eigen website installeren, 

vormgeving aanpassen en zelf onderhouden. 

DAG 1

Introductie over WP, installatie en rondleiding. 

Berichten en pagina’s maken.  

DAG 2

Website inrichten en vormgeving aanpassen: plugins en widgets

Optimaliseren voor Google.  

Thema’s kiezen en instellen

DAG 3

Vervolg inrichten en aanpassen

Wordpress uitbreiden met plugins



Huiswerk afgelopen week

• Maak de structuur van jouw site definitief

• Oefen met Menu, Widgets, Plugins, thema’s

• Kies een thema dat past bij jouw doel

• Richt de site verder in 

• Verzamel vragen

• VRAGEN ?

• Wat ging goed…..

• Waar kom je (nog) niet uit??



Rondleiding in Wordpress

Hoe doe je dan…….

Een een afbeelding (knop) / tekst op website plaatsen?

(kan je met de blokken werken?)

Een widget installeren (en instellen)

(wat is ook alweer een widget?)

Een Plugin installeren (en instellen)

(wat is ook alweer een Plugin?)



Thema aanpassen (vormgeving veranderen)

Hoe kies je een thema?

• Kies je voor een betaalde of gratis 

Thema’s vinden zie document op site…

www.wordpress.org→ thema’s

Voorbeeld:  Customizr,  Attitude, Vantage, Nictitate Amadeus, 

NISARG, Wisteria, Poseidon, Flat, Lovecraft, Barletta, Shuttle

Ook mooi: Hestia, Clinic, Dazzling, Kickstart business, Everly lite

Kijk onder: wplift.com → free themes

Radiate, Colormag, Masonic, Pro Blogg, Anariel, Sparkling !! 

http://www.wordpress.org/
http://wordpress.org/themes/customizr
http://wordpress.org/themes/attitude
http://wordpress.org/themes/vantage
http://wordpress.org/themes/nictitate
https://nl.wordpress.org/themes/amadeus/


Handige plugins

Yoast SEO (voor SEO en sitemap)

All in one SEO pack (voor SEO en sitemap)

Goole Analytics Dashboard WP (zet google analytics in Dashboard)

Mailpoet newsletters (nieuwsbrieven maken en versturen)

Woocommerce (webshop)

Events Manager (voor activiteiten / agenda)

Contact Form 7 | Ninja forms (voor formulieren)

Forminator (formulieren, enquete en QUIZ)

Custom Sidebar (voor verschillende sidebar / pagina )

NexGen Galley / WP Photo Album (voor foto-albums)

Wp smush (maakt je foto’s Kleiner en site sneller)

Updraft Plus Backup/ restore (voor backups)

WordFence (voor beveiliging)

AddThis sharing, ShareaHolic (voor social media link en deel knoppen)

WPML / Polylang (voor meertaligheid)

Loco translate (voor taalaanpassingen in website)

Jetpack (Deelknopen en relevante berichten)

https://wordpress.org/plugins Zie ook WP-tips op zandbaksite.nl

https://wordpress.org/plugins


Goed gevonden worden in Google: werken met Yoast SEO

• Plugin SEO by Yoast installeren

• Zoekwoorden bepalen

• Per pagina / bericht invullen

?p=1 



Contactformulier \ Quiz maken met Forminator

• Plugin  Formuinator installeren

• Contactformulieren samenstellen

• E-mail opties aanvullen

• [Shortcode] overnemen in Pagina of Widget



Contactformulieren maken met Contact Form 7

• Plugin  Contact Form 7 installeren

• Contactformulieren samenstellen

• E-mail opties aanvullen

• [Shortcode] overnemen in Pagina of Widget



Nieuwsbrieven versturen met Mailpoet

• Plugin  Mailpoet (3) installeren

• Instellingen doorlopen

• Nieuwsbrief maken (template uitzoeken)

• Laten inschrijven via Widget!!



Privacy instellingen

Doel:
Informeer bezoekers over hun privacy en rechten ivm AVG
WordPress kan mogelijk privacy informatie bevatten.

1. Stel de privacypagina in via Instellingen →Privacy

2. Cookies? 
Plugin: Cookie Notice geeft Cookiebar

3. Gebruik de privacy generator van WP of  
https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring/

4. Pas formulieren aan met extra privacy tekst
5. Probeer zelf een keer uit

6. Meer info over AVG:   www.viatrix.nl/fnv-zzp



Thema aanpassen (vormgeving veranderen)

Thema finetunen

Uitleg over Cascading Style Sheets  CSS  (onderwaterscherm)

Je kunt CSS aanpassingen opslaan onder

Weergave→ Customizer → Extra CSS



Werken met CSS / onderwaterscherm

Stap 1: Zichtbaar maken + inspecteren
optie 1) F12
optie 2) rechtermuisknop → inspecteren

Stap 2: 

Stap 3:
Overnemen in Weergave → Customizer→ Extra CSS

+opslaan

Welke CSS code?                              Zandbaksite.nl → WP-tips

http://zandbaksite.nl/vormgeving-aanpassen-met-css-stylesheet/
https://www.w3schools.com/css/ (met voorbeelden)

https://www.w3schools.com/css/


Vervolg

• Vragen?  → Mail mij (ton.kemp@viatrix.nl)

• Verhuizen website naar eigen website / domein?

Mail mij (ton.kemp@viatrix.nl)

SUCCES met de Business!



Vervolg?

29 maart 
Slimme internetteksten 
maken

24 mei
Nieuwsbrieven met 
Mailchimp

14 juni
Website maken met WP


