
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

• Denk na over de structuur van jouw site

• Oefen met plaatsen van tekst en afbeeldingen

• Richt de menu’s in

• Kijk naar een ander thema

• Achtergrondinformatie op Zandbaksite.nl

• Vragenrondje

• Wat ging goed…..

• Waar kom je (nog) niet uit??



Hoe vul ik mijn website?

Login op de Dashboard

Wat is dat en hoe doe je dat dan?

Stap 1: Tekst en afbeeldingen op Pagina(s) maken

Hiervoor gaan we werken met de blokken

Stap 2: Pagina’s plaatsen in het menu

Hiervoor gaan we werken met weergave → menu

Stap 3: Bericht(en) maken

Wat is het verschil tussen een bericht en een pagina? 

Wat zijn de mogelijkheden met berichten

Stap 4: Keuze maken: Homepage of berichten op homepage?

Via Instellingen → Lezen 

Stap 5: Vormgeving en de rest komt volgende week ☺



Hoe doe je dan…….

Een Pagina maken

Een afbeelding plaatsen

Pagina’s aan menu koppelen en menu aanpassen

LUKT DIT??

Nu een bericht maken



Pagina of Bericht maken

Blokken toevoegen

Instellingen Blok vv Document



Goed gevonden worden in Google

Wat moet je doen om goed gevonden te worden??



Werken met Plugins

Plugins vergroten de functionaliteit

• Wat is een plugin?

• Waar vind ik Plugins?

• Hoe installeer je een plugin?

• Dashboard → Plugins



Goed gevonden worden in Google

• Plugin SEO by Yoast installeren

• Zoekwoorden bepalen

• Per pagina / bericht invullen

?p=1 



Plugin voor contactformulier:  FORMINATOR

• Plugin Forminator installeren en activeren

• Formulier instellingen doen

• Formulier op pagina plaatsen



Werken met Widgets

Widgets gebruiken om vormgeving te veranderen

• Wat is een Widget?

• Hoe werkt het?

• Weergave → Widgets

?p=1 



Handige plugins

Yoast SEO (voor SEO en sitemap)

All in one SEO pack (voor SEO en sitemap)

Analytics by MonsterInsights (Toont Google Analytics in Dashboard)

Mailpoet newsletters (nieuwsbrieven maken en versturen)

Mailchimp (voor koppeling naar Mailchimp)

Woocommerce (webshop)

Events Manager (voor activiteiten / agenda)

Contact Form 7 | Gravity Forms (voor formulieren)

Forminator (formulieren en QUIZ)

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

Updraft Plus Backup & restore (voor backups)

WordFence (voor beveiliging)

AddToAny en vele anderen (voor social media)

WPML (voor meertaligheid)

Loco translate (voor taalaanpassingen in website)

https://wordpress.org/plugins



Vormgeving aanpassen met thema

Het thema bepaald de vormgeving!

• Hoe kies je een thema?

• Kies je voor een betaalde of gratis 

Thema’s vinden via:

1) Wordpress zelf Weergave → Thema’s → Nieuw thema

2) via Google

3) via sites met betaalde thema’s zoals Themeforest.net



Volgende week: verder met thema

Hoe kies je een thema?

• Kleur en sfeer + let op de plaats van Foto’s en Widgets

• Kies je voor een betaalde of gratis 

Thema’s vinden zie WP-tips op zandbaksite…

Veel gebruikte (gratis) thema’s: 

Customizr,  Attitude, Vantage, Nictitate Amadeus, NISARG, Wisteria, 

Poseidon, Flat, Lovecraft, Barletta, Shuttle

Hestia, Clinic, Dazzling, Kickstart business, Everly lite

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

Veel voorbeelden op: 

www.justfreewpthemes.com

https://www.cssigniter.com/types/free/

https://wplift.com

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/
http://www.justfreewpthemes.com/
https://www.cssigniter.com/types/free/
https://wplift.com/


Volgende week

• Wat is dat éne ding van vandaag dat je geleerd hebt??  

• Maak de structuur van jouw site definitief

• Kies een thema dat past bij je doel

• Vul de inhoud aan met tekst, afbeelding en Widgets

• Richt de site in

• MAAR VOORAL: Verzamel vragen

• Volgend week verder met: vormgeving aanpassen.




