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1. Aanmelden
1.1 Hoe meld ik mij aan?
U kunt zich aanmelden door uw domeinnaam gevolgd door /wp-admin te openen in uw browser. Ga
naar internet en type:
Url: 			http://www.uwdomeinnaam.nl/wp-admin
Gebruikersnaam:
XXXXXXX
Wachtwoord: 		
XXXXXXX
U ziet nu het inlogscherm van uw Wordpress beheeromgeving:

1.2 Inloggegevens worden toegestuurd
Uw gegevens waar u mee kunt inloggen worden naar het door u opgegeven e-mailadres bij de training
opgestuurd. Bewaar deze inloggegevens goed(!).

1.3 Handleiding
Deze handleiding is door Beumers Creative samengesteld. Echter is Wordpress een Open Source
Content Management Systeem. Dit houdt in dat iedereen vrij is om het systeem te gebruiken. Er zijn dan
ook talloze online handleidingen en ondersteunende video’s die u wellicht nog verder kunnen helpen te
vinden op internet. Oefening baart kunst.

Wordpress handleiding

Versie 1.1

3

2. Wordpress Dashboard
2.1 Dashboard
Zodra u ingelogd bent, krijgt u het zogeheten Dashboard te zien. Dit dashboard bestaat uit een aantal
onderdelen zoals een overzicht van de verschillende zaken die actief zijn op je site, een keuzemenu aan
de linkerkant en nog wat andere zaken.

Daar hoeft u niet van te schrikken en gelukkig kunnen we dat dashboard tegenwoordig een stuk
overzichtelijker maken dan vroeger op wel een heel makkelijke manier. Rechts bovenin het scherm ziet u
namelijk een klein grijs tabje met de tekst [Schermopties], klik daar maar eens op.
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Zoals u ziet krijgt u een overzichtsscherm met allerlei opties te zien. Daar staan allerlei zaken op die op
het scherm zichtbaar zijn en u kunt hier kiezen hoe u uw dashboard opgedeeld wilt hebben: 1, 2, 3 of
zelfs 4 kolommen. Alles wat u nu aanvinkt is zichtbaar op uw scherm als u inlogt. Alles wat u niet wilt
zien kunt u uitvinken.
Voor de meeste WordPress site eigenaren zijn de berichten van het WordPress ontwikkelteam, ander
WordPress nieuws, Nieuws over Plugins en Plugin-gerelateerde zaken niet interessant dus die kunt u
uitvinken.
Om wel voldoende gemak te hebben van uw dashboard kunt u zaken als [Op dit moment] en [Welkom]
aanvinken. Dit geeft voldoende inzicht in uw site en de status daarvan.
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3. Wordpress Dashboard menu
Aan de linkerzijde van uw scherm ziet u een menu dat begint met [Dashboard]. In dit gedeelte kunt u de
content en de instellingen van de website beheren.

Zoals u ziet gaat dit menu over zaken zoals het maken en beheren van:
•
[BERICHTEN] beheren en aanmaken van berichten, de artikelen die op de blogpagina of homepage
verschijnen.
•
[MEDIA] beheren van afbeeldingen, pdf-bestanden, video’s, mp3’s en andere bestanden die zijn
geplaatst op de website . U kunt hier ook media-bestanden zelf toevoegen.
•
[PAGINA’S] beheren en aanmaken van de pagina’s op uw website.
•
[REACTIES] hier beheert u de reacties en backlinks die achtergelaten worden op uw website, u kunt
ze bekijken, goedkeuren, als spam markeren of verwijderen. Wanneer uw website bijvoorbeeld een
blog heeft dan kunnen mensen daar een reactie achterlaten op een artikel. Deze reacties zullen hier
in het systeem opgeslagen worden. Zo kunt u bijvoorbeeld toestemming geven om de reactie ook
daadwerkelijk te tonen op de website of de reactie te markeren als spam.
•
[WEERGAVE] beheren van menu’s, downloaden van plugins en widgets. Het thema staat al voor u
geactiveerd en hoeft u niet te wijzigen.
•
[PLUGINS] De meeste WordPress-gebruikers zullen niet veel WordPress plugins nodig hebben.
Hoewel het verleidelijk is om zoveel mogelijk plugins te testen en gebruiken is het raadzaam om
het aantal plugins te beperken. Functionaliteit waarvoor vaak wél een plugin gebruikt wordt is:
Contactformulieren, Integratie met externe diensten zoals Google Analytics, SPAM in WordPress
tegengaan, SEO, Slider-functionaliteit.
•
[GEBRUIKERS] beheren en aanmaken van gebruikers die de gehele website mogen beheren of
bepaalde gedeeltes hiervan. In WordPress is het mogelijk om gebruikers aan te maken en deze te
voorzien van rollen en rechten. Dat is handig voor als u bijvoorbeeld een WordPress website hebt,
waarin meerdere gebruikers berichten kunnen plaatsen. Zie volgend hoofdstuk.
•
[GEREEDSCHAP] niet van toepassing.
•
[INSTELLINGEN] het beheren en instellen van onder andere de domeinnaam, permalinks, lees en
schrijfrechten van de website.
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4. Gebruikers
Je kan gebruikers voorzien van rollen. Maar wat betekenen deze rollen eigenlijk? Wat kan een ‘redacteur’
wel, wat een ‘auteur’ niet kan? Welke WordPress rollen zijn er?

Abonnee
De Abonnee heeft de minste rechten. De belangrijkste optie voor de Abonnee is de toegang tot zijn eigen
gebruikersprofiel. Daarnaast kunnen de gegevens in het Dashboard, voor zover deze afkomstig zijn van
externe bronnen, worden bekeken.

Schrijver
Zoals de naam impliceert mag de Schrijver berichten schrijven. Hij mag ze echter niet publiceren. In
plaats van de blauwe [Publiceren] knop ziet de Schrijver een blauwe [Inzenden voor review] knop. Een
redacteur bepaalt dan of het artikel – al dan niet met correctie – wordt gepubliceerd. Een Schrijver kan
ook geen categorieën en tags aanmaken of wijzigen. De Schrijver heeft in het Dashboard natuurlijk wel
toegang tot QuickPress – de editor voor snelle en eenvoudige berichten. Maar ook daar vindt hij een
blauwe [Inzenden voor review] knop.
Verder kan de Schrijver reacties bekijken – ook de nog niet toegelaten commentaren. En uiteraard heeft
ook de Schrijver toegang tot zijn eigen gebruikersprofiel.

Auteur
Alles wat de Schrijver mag, kan de Auteur ook. Daarbij mag hij zijn eigen berichten publiceren, de
Mediabibliotheek bekijken en Media toevoegen.
Naast informatie uit externe bron, kan de Auteur ook de interne gegevens in het Dashboard bekijken.
Ten aanzien van reacties op berichten heeft hij niet meer rechten dan de Schrijver.

Redacteur
Afgezien van de Plugins-box, heeft de Redacteur toegang tot het volledige Dashboard. Hij mag alle
handelingen verrichten met betrekking tot Berichten, Media, Links en Pagina’s. De Redacteur kan dus
ook categorieën en tags aanmaken, wijzigen en zelfs verwijderen. En tenslotte mag de Redacteur reacties
bewerken, toelaten, of markeren als spam.

Beheerder
De Beheerder, ook wel administrator of kortweg admin genoemd, heeft de totale macht. De Beheerder
mag en kan alles. De belangrijkste verschillen met de Redacteur zijn toegang tot de administratieve
modules Weergave, Plugins, Extra en Instellingen.
Alleen gebruikers met de rol van Beheerder kunnen alle gebruikersprofielen inzien, wijzigen en
verwijderen.
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5. Website Beheer | pagina’s en
berichten
Wanneer u in het linker menu op [Pagina’s] klikt kunt u pagina’s bewerken, toevoegen en verwijderen.

5.1 Pagina toevoegen
Klik bovenaan op [Nieuwe pagina] om een pagina toe te voegen.

5.2 Pagina bewerken
U kunt nu een titel invullen en de inhoud plaatsen.

Klik aan de rechterkant op [Publiceren] om de pagina online te zetten. Klik op [Voorbeeld] om de pagina
tussendoor te bekijken.

Wordpress handleiding

Versie 1.1

8

5.3 Pagina verwijderen
Selecteer In het overzicht waar uw pagina’s staan de pagina die u wilt verwijderen. Klik vervolgens op
[Prullenbak]. De pagina wordt verplaatst naar de prullenbak. Deze is nog niet definitief verwijderd. Als u
de prullenbak leegmaakt dan is de pagina definitief verwijderd.

5.4 Pagina bekijken
U kunt de pagina bekijken door de pagina in het overzicht te selecteren en op [Bekijken] te klikken.
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Wanneer u in het linker menu op [Berichten] klikt kunt u berichten bewerken, toevoegen en verwijderen.

5.5 Bericht toevoegen
Klik bovenaan op [Nieuwe bericht] om een bericht toe te voegen.

5.6 Bericht bewerken
U kunt nu een titel invullen en de inhoud plaatsen. Daarna klikt u op [Bijwerken].
U volgt in principe hier dus dezelfde stappen als bij een pagina aanmaken, alleen hebben we hier nog wat
extra toepassingsmogelijkheden zoals “Categorieën”, “Tags” en “Uitgelichte afbeelding”.

•
•
•

Categorieën: hier selecteert u de door u aangemaakte categorieën
Tags: hier voert u tags (relevante woorden) in m.b.t. het bericht in
Uitgelichte afbeelding: hier stelt u een afbeelding in die u wilt tonen bij het bericht
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LET OP: voordat u categorieën kunt toevoegen moet u deze eerst aanmaken! Selecteer [Berichten] en
selecteer vervolgens [Categorieën]. Om een nieuwe categorie toe te voegen hoeft u alleen de stappen te
volgen die worden aangegeven op de geopende pagina.

5.7 Bericht verwijderen
Selecteer In het overzicht waar uw berichten staan het bericht die u wilt verwijderen. Klik vervolgens op
[Prullenbak]. Het bericht wordt verplaatst naar de prullenbak. Deze is nog niet definitief verwijderd. Als u
de prullenbak leegmaakt dan is het bericht definitief verwijderd.

5.8 Bericht bekijken
U kunt het bericht bekijken door het bericht in het overzicht te selecteren en op [Bekijken] te klikken.
Aangezien de opmaakwijze van een pagina en bericht vrijwel identiek zijn snappen wij dat u het wel eens
verwarrend zou kunnen vinden wat het verschil hier tussen zijn:
Bericht:
• Berichten moet u zien als nieuwsberichten
• Een site met berichten wordt dynamisch genoemd omdat deze regelmatig veranderd
• Berichten staan allemaal onder elkaar of naast elkaart met de nieuwste vooraan
• Berichten hebben altijd een datum
• De volgorde van berichten kan niet gewijzigd worden (tenzij de datum aangepast wordt)
• Oudere berichten worden gearchiveerd
• Met hulpmiddelen zoals categorieën en tags kunnen bezoekers gericht zoeken
• Berichten stimuleren interactie
• Berichten kunnen ook (indien ingebouwd) gedeeld worden op Social Media
Pagina’s:
• Een website met pagina’s is statisch en veranderd met weinig regelmaat
• Pagina’s worden nooit met datum weergegeven
• Bij pagina’s worden geen categorieën of tags gebruikt
• De titel van een pagina staat (meestal) in een menu
• De volgorde van pagina’s in het menu is aan te passen
• Onder een pagina kunnen weer subpagina’s worden aangemaakt
• Pagina’s zijn de basis van uw website
• Pagina’s komt u altijd tegen in de navigatie van een website
Zoals u ziet is de werkwijze in WordPress om een bericht of pagina aan te maken grotendeels hetzelfde,
echter wanneer we hier dus wat specifieker naar gaan kijken zitten er toch belangrijke verschillen in.
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6. Website Beheer | menu’s
Zodra de pagina’s zijn aangemaakt kunt u de pagina’s koppelen aan het hoofdmenu. Dit doet u door aan
de linkerkant te kiezen voor [Weergave] en dan de optie [Menu’s] te selecteren.
U ziet nu onderstaand scherm.

In het linker gedeelte van dit scherm ziet u een overzicht van alle pagina’s die zijn aangemaakt. In het
rechtergedeelte ziet u de menustructuur zoals deze nu op de website is ingedeeld.

6.1 Menu-item toevoegen
Om pagina’s te koppelen aan het menu selecteert u een pagina uit de linker lijst en klikt u op de knop
[Aan menu toevoegen]. Zie hieronder.
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De pagina komt nu in het rechtergedeelte helemaal onderaan erbij te staan. U kunt deze pagina door
middel van slepen op de gewenste plaats toevoegen. Wanneer u tevreden bent kunt u het menu opslaan
door op de knop [Menu opslaan] te klikken.

U kunt ook sub niveaus / submenu’s creëren door het menu item onder een bestaand item te slepen.

6.2 Menu-item verwijderen
Wilt u een menu-item verwijderen zodat deze niet zichtbaar is op uw website? Klik dan op het pijltje
achter het menu-item zodat de opties zichtbaar worden. U kunt hier nu kiezen voor verwijderen. Zodra
u dit menu-item heeft verwijderd zal de pagina wel nog bestaan. Alleen het menu-item is dus verwijderd.
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6.3 Menu-item aan een link, blog of categorie koppelen
U kunt behalve pagina’s ook een link, blog of een bepaalde categorie koppelen. U doet dit door aan de
linkerkant te kiezen voor [Links], [Blogs] of [Categorieën] te klikken. Selecteer de optie die u wilt laten
zien in het menu en klik wederom op de knop [Aan menu toevoegen]. Het menu item komt onderaan
in het menu te staan. U kunt dit item weer door middel van slepen op de juiste plek neerzetten en het
menu opslaan.
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7. Pagina bewerken
7.1 Titel
Bovenaan de pagina kunt u een titel toevoegen.

7.2 Tekst plakken (als platte tekst)
Wanneer u tekst gaat plakken uit bijvoorbeeld een Word document dan is het van belang dat u deze tekst
als platte tekst plakt. Dit houdt in dat er geen code meer aan de tekst vast hangt.
Op deze manier zal de opmaak verwijderd worden. U dient de pagina op te maken in Wordpress zelf.
U kunt de tekst plakken als platte tekst door deze eerst in het kladblok te plakken en daarna deze te
kopiëren en te plakken in de pagina van Wordpress. Vervolgens kunt u hier de tekst opmaken.

7.3 HTML weergeven
Bent u al gevorderd en wilt u een wijziging maken in de html code van de pagina? Klik dan aan de
rechterkant op [Tekst].

7.4 Tekst stijlen
De tekst stijlen die op uw website worden gebruikt zijn veelal al geprogrammeerd. Wit u hier toch mee
spelen? Neem dan contact op met de ontwikkelaar.

7.5 Link maken
U kunt een link maken in de tekst door de tekst te selecteren en te klikken op het icoontje [Link
invoegen/bewerken].
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U ziet vervolgens een pop-up scherm. U kunt hier de URL intypen van de desgewenste link of u kunt een
link maken naar een bericht of pagina. Deze kunt u onderaan de lijst selecteren.
Selecteer dan de optie [Open link in nieuw venster]. Klik op de knop [Link toevoegen] om de link te
maken.

7.6 Media zoals afbeeldingen, video’s en bestanden uploaden
Wilt u een afbeelding toevoegen tussen de tekst? Dan kan. Klik dan op het icoon [Media toevoegen].

U ziet nu onderstaand scherm waar u de media kunt uploaden.
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Dit doet u door bestanden vanaf uw computer in het scherm te slepen of door te klikken op [bestanden
selecteren] en daarna de bestanden op uw computer te selecteren. Het bestand wordt vervolgens
toegevoegd aan de media bibliotheek. Zie hieronder.

Selecteer het bestand dat u wilt toevoegen aan uw pagina content en klik op [In pagina invoegen]. Zie
hieronder.

De afbeelding is nu geplaatst binnen de pagina inhoud.

Wordpress handleiding

Versie 1.1

17

8. Plugins
8.1 Smart Slider
8.1.1 Klik in het linker hoofdmenu van Wordpress op [Smart Slider]

8.1.2 Er wordt een overzicht van sliders getoond die op uw website gebruikt worden. Kies de slider die u
wilt bewerken en klik hierop. Bijvoorbeeld [Homeslider]

8.1.3 Vervolgens krijg je een overizcht van alle slider die in deze slider getoond worden. Deze kun je
allemaal bewerken of je kunt ervoor kiezen om een nieuwe slide toe te voegen.

Je kunt bestaande slides bewerken door op edit te klikken. Hier kun je oa een link toevoegen aan het
image onder [Settings].

8.1.4 Als je klaar bent met alle wijzigingen klik je op [Save] rechtsboven. Vergeet daarna niet je browser te
verversen om je wijzigingen actief te zien op jouw website.

8.1.5 Om een nieuwe slide toe te voegen herhaal je bovenstaande stappen en kies je bij stap 8.1.3 voor
[Add slide].
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9. Tot slot
Ik hoop dat u iets heeft gehad aan deze handleiding, en dat u deze met regelmaat kunt
gebruiken als naslagwerk wanneer u aan uw website aan het werken bent. Mochten er zich
nu nog situaties voordoen die niet in deze handleiding zijn opgenomen of u komt er echt
niet uit dan kunt u altijd contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Jan Beumers - Beumers Creative
post@janbeumers.nl
www.janbeumers.nl
Deze handleiding is te downloaden via www.janbeumers.nl/kennisbank/
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