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Handleiding

De basis van WordPress

Ga naar www.jouwdomeinnaam.com/wp-admin
Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
Nu is het ‘dashboard’ van WordPress zichtbaar.

Extra info
Inloggen: Ga naar:
www.jouwdomeinnaam.com/wp-admin
Dashboard: Dit is de ontwerpomgeving
binnen wordpress.
Thema: Het thema zorgt voor de opmaak
van je website
Roots: WordPress is een open source project
en werd van origine als een blogsysteem
gebruikt, maar het heeft zich in de afgelopen
jaren ontwikkeld tot een veelgebruikt
Content Management Systeem.

Via het dashboard kun je jouw WordPress site opmaken,
invullen en structureren.
Bekijk eerst het standaard WordPress thema.
Dat doe je door op het huisje naast het
WordPress logo (links bovenin) te klikken.

SEO: Search Engine Optimalisation.
Door juiste benamingen en toepasselijke
alternatieve teksten in te vullen kun je
ervoor zorgen dat jouw website hoger staat
in de zoekresultaten van zoekmachines.

Nu je het standaard thema hebt gezien sta
je waarschijnlijk te trappelen om het e.e.a.
aan te passen. Klik op de snelheidsmeter
naast het WordPress logo (links bovenin) om
terug te gaan naar het dashboard.
De volgende stappen helpen je om de belangrijkste
elementen van het dashboard aan te passen.
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Thema’s bepalen de opmaak van je website, denk hierbij aan
design, navigatie, sidebar, kleur, etc.
Thema’s staan onder Weergave in de menubalk.
In de bibliotheek staan standaard een aantal thema’s, →
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→ kies een thema en klik op ‘activeren’ om het
thema te bevestigen.
Het is ook mogelijk om ander thema’s te kiezen,
klik dan op ‘nieuwe toevoegen’.
Let op! Niet elk thema heeft dezelfde aanpassingsmogelijkheden. De aanpassingsmogelijkheden vind je bij Weergave > Aanpassen.
Een uitgebreid thema heeft naast ‘aanpassen’
vaak nog extra opties, deze vind je onder
Weergave en heeft meestal de naam van
het thema.
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Pagina’s helpen je bij de sitestructuur. Klik op Pagina’s links in het dashboard menu. Het pagina’s
menu geeft de mogelijkheid om pagina’s te bewerken, verwijderen of aan te maken. Klik op
publiceren om een nieuwe pagina aan je website toe te voegen.

Standaard geeft WordPress 1 pagina: een homepage. Deze staat niet onder Pagina’s in het menu.
Via het kopje Weergeven > Aanpassen bewerk je de homepage. De optie statische homepage
(geen laatst geposte berichten) kan bij Instellingen > Lezen aangevinkt worden. Nu heb je de
mogelijkheid om een pagina uit het pagina’s menu te selecteren als homepage.
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Berichten zijn de roots van WordPress. Om nieuwe berichten toe te voegen ga je naar Berichten
in het menu. Het standaard WordPress bericht kan hier aangepast/verwijderd worden. Als
een bericht is aangemaakt kan hier een categorie aan gekoppeld worden. Klik op ‘nieuwe
categorieën’ rechts van het bericht in de berichten editor om een extra categorie toe te voegen.
Klik op publiceren om het nieuwe bericht toe te voegen aan je website. De datum en tijd van de
publicatie kan later nog gewijzigd worden in de berichten editor.
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Reacties op pagina’s en berichten staan
standaard aan in WordPress. Je kan de reacties
beheren in het reacties overzicht (klik op Reacties
in het menu).
De instellingen voor de reacties op jouw site zijn
te wijzigen via het menu Instellingen > Reacties.
De reactie mogelijkheid kan uitgezet worden
omdat het niet altijd functioneel is. Dit kan door
de muis over de pagina of het bericht heen te
bewegen en ‘snel bewerken’ te kiezen. Hier kan
‘reacties toestaan’ uitgevinkt worden.
Daarnaast bestaat er een mogelijkheid om via
het menu Instellingen > Reacties ‘Sta toe dat
bezoekers kunnen reageren op nieuwe artikelen’
uit te vinken.
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Media is de bibliotheek waar je al jouw mediabestanden kunt uploaden, aanpassen en beheren.
Om nieuwe bestanden toe te voegen klik je op ‘nieuw bestand’ in het Media menu. Daarna sleep
je de bestanden vanuit Finder/Verkenner in het omlijnde vlak of je klikt op de knop ‘bestanden
selecteren’ om jouw bestanden te uploaden.

Na dat de bestanden geüpload zijn kun je op elk bestand dubbel-klikken om extra informatie toe
toevoegen voor SEO. Om mediabestanden in je bericht of pagina te plaatsen moet je op ‘media
toevoegen’ klikken in de berichten-/ pagina editor dit kan niet via de Mediabibliotheek.
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Menu’s: De structuur van de website. Klik op
Weergave > Menu’s om een menu structuur te
bouwen.
Klik op Pagina’s links van de menustructuur en
vervolgens op ‘toon alles’ en selecteer een pagina
of meerdere pagina’s om deze aan het menu
toe te voegen. Categorieën toevoegen werkt
op dezelfde manier. Door de elementen in de
menustructuur te verslepen kunnen submenu’s
aangemaakt en de volgorde veranderd worden. Is
de menustructuur klaar, vergeet niet je menu op
te slaan.
Zie punt 3 van de handleiding om een pagina als
homepage in te stellen. →
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→ Bij veel thema’s pakt WordPress niet gelijk de
menustructuur zoals jij hem hebt aangemaakt.
Ga naar jouw menustructuur via Weergave
> Menu’s. Onder de menustructuur bij Menu
instellingen moet het vinkje ‘primair menu’ of
‘navigatiemenu’ aangevinkt staan. Let op: De
naam van het vinkje kan per thema verschillen.
Succes met WordPress!
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Overzicht belangrijkste menu items
Bekijken website
1

Nieuwe berichten toevoegen,
berichten aanpassen/verwijderen,
reacties bericht uitzetten via snel bewerken
en categorieën aanmaken.
4 5

Nieuwe bestanden toevoegen/verwijderen,
Extra tekst toevoegen voor SEO
6

Nieuwe pagina’s toevoegen,
pagina’s aanpassen/verwijderen en
reacties pagina uitzetten via snel bewerken
3 5

Reacties weigeren, beantwoorden,
bewerken en verwijderen.
5

Wijzigen/aanpassen thema en nieuwe
thema’s zoeken.
2

Menustructuur aanmaken en bewerken.
7

Een pagina als homepage instellen.
3

Reactie instellingen wijzigen.
5

Meer weten over WordPress? Kijk dan eens naar
‘De snelle handleiding - WordPress voor gevorderden.
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