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Opzet Cursus

• Voorstelrondje: het waarom / ervaring
• WordPress: introductie
• WordPress: aan de slag
• WordPress: afbeeldingen en video
• WordPress: plugins
• WordPress: widgets
• WordPress: header & footer
• WordPress: de thema’s
• WordPress: beveiling
• WordPress: SEO
• WordPress: nieuwsbrieven
• WordPress: tips



Hoe werkt internet?



WordPress: wanneer, wat en waarvoor?

• Eerste versie 2003: Matt Mullenweg
• Een CMS: content management systeem
• Database MySQL met PHP
• Van blog naar website
• Open source: gratis?
• 100 miljoen websites
• Continue ontwikkeling



Wanneer heb je een goede website?

• Biedt waarde aan de bezoeker
• Heeft een sterke positie in de zoekmachines
• Heeft duidelijke doelen
• Behaalt resultaat/is effectief en houdt statistieken bij
• Heeft een community en stimuleert interactie
• Stimuleert invloeden vanuit Social Media
• Is een (sociale) autoriteit
• Heeft een professionele/heldere look and feel
• Bespaart je een hoop tijd
• Is van het Don't Repeat Yourself Principe(DRY Principe)
• Is gebouwd voor de lange termijn



Opzet van de website

• Hangt nauw samen met doel
• Goede URL / naam website www.ikwileengoedewebsite.nl
• Mooie sitestructuur
• Pagina’s / Berichten
• Keywords

http://www.ikwileengoedewebsite.nl/


WordPress.com of WordPress.org

WordPress.com WordPress.org
Reeds geïnstalleerd Betaalde hosting
fred.wordpress.com Eigen websitenaam (url): 

www.fredburggraaf.nl
Automatische updates Zelf set up uitvoeren
Minder mogelijkheden… Eigen thema’s, plugins

Alle vrijheid

http://www.fredburggraaf.nl/


Website structuur



WordPress: aan de slag

• Dashboard
• Links navigatie en boven snelkoppelingen
• Bewerking Visueel en Tekst

Opdracht: maak deze pagina na…



Dashboard, widgets, menu, thema en plugin





Nu: maak een kort eigen bericht

• Gebruik eigen tekst
• Gebruik tekst van internet
• Maak gebruik van twee plaatjes
• Minimaal vier tekstelementen
• Voeg twee categorieën toe
• Voeg twee tags toe
• 15 minuten…
• Huiswerk: maak zelf een bericht en maak het bericht na…



Berichten: categorieën en tags

• Categorieën: om berichten te groeperen naar onderwerp en/of 
thema.

• Tags: Tags of kernwoorden zorgen er voor dat de content of inhoud 
van een artikel, een website of de beschrijving van een product goed 
te vinden is op het Internet.

• SEO / vindbaarheid: originele inhoud, juiste titel en tussenkoppen, 
minimaal 300 woorden, gebruik opsommingen, gebruik bullits, links 
intern (eigen website), links extern (andere website) afbeeldingen 
met ALT-tags



Pagina’s

• Pagina werkt hetzelfde als een bericht
• Pagina is statisch, bericht dynamisch (zakt weg indien er nieuwe 

berichten verschijnen)
• Pagina’s worden weergegeven in navigatiebalk of menubalk
• Subpagina’s, pagina’s met onderverdeling, zijn mogelijk en vaak 

gewenst
• Zorg ook voor bij navigatie-menu voor heldere structuur



WordPress afbeeldingen en video

• Let op de grootte
• Maak ALT-tekst
• Waar ‘gratis’ foto’s: zelf of http://foter.com/ of 

https://commons.wikimedia.org/
• Foto-bewerkingsprogramma’s: in WordPress zelf, Adobe Photoshop of 

gratis: http://www.inkscape.org/ of http://gimp-win.sourceforge.net

http://foter.com/
https://commons.wikimedia.org/
http://www.inkscape.org/
http://gimp-win.sourceforge.net/


Navigatiemenu

• Het navigatiemenu bestaat uit pagina’s, maar ook categorieën, 
berichten en links kunnen worden gebruikt



Widgets

• Een widget is een onderdeel dat je in de sidebar van je website kunt 
plaatsen. 

• De sidebar is de rechter (of linker) balk die je op veel WordPress
websites ziet.



Thema’s

• WordPress.org /
Themeforest.nl 



WordPress: Plugins die ‘ik’ gebruik

• Jetpack / informatie@dutchmultimedia.nl - volksuniversiteit
• Wordfence
• WordPress SEO / Yoast SEO
• Contact Form 7 en Contact Form DB
• Google Analytics
• Easy table
• Antispam Bee
• Broken Link Checker
• Google Doc Embedder
• Cookie Law Info
• Easy Google fonts - of - Use Any Font (voor je eigen font)



Rollen en Wordpress

• Beheerder (Administrator) – De beheerder is de admin van de website, dit 
betekent dat hij alles kan doen.

• Redacteur (Editor) – De Redacteur kan zelf berichten maken, bewerken en 
publiceren, maar kan ook andermans berichten bewerken.

• Auteur (Author) – De auteur kan berichten maken, bewerken en 
publiceren.

• Schrijver (Contributor) – De schrijver kan berichten maken, maar niet 
publiceren. Dit doet de beheerder of redacteur.

• Abonnee (Subscriber) – Een abonnee van je site kan niet meer dan een 
gast, maar hoeft niet elke keer gegevens in te vullen om te reageren.



Goede artikelen schrijven

• Bepaal op welke zoekwoorden je gevonden wilt worden
• Gebruik combinaties van zoekwoorden (drie tot zes -> long tail)
• Schrijf regelmatig (drie keer per week)
• Schrijf wat langere teksten (vanaf 300 woorden)
• Deel een tekst op met headings en subkoppen
• Verwerk zoekwoorden in je titel, headings en subkoppen
• Laat je zoekwoorden terugkomen in je url: www.fredburggraaf.nl/hoe-

schrijf -ik-goed-artikel
• Gebruik synoniemen en gerelateerde zoektermen



Diverse

• Hosting
• Integratie sociale media / Facebook
• Nieuwsbrief: mailchimp / mailpoet
• Webshop: Woocommerce
• Installatie
• Eigen fonts -> Easy Google Fonts
• Pop up afbeelding



• Plaats interne links en externe links naar betrouwbare websites
• Gebruik opsommingen
• Gebruik beschrijvende links
• Gebruik en optimaliseer afbeeldingen (ALT-tekst en niet te groot!)
• Video, PDF, anything goes…
• Zet de artikelen op Facebook en LinkedIn
• Zorg voor spannende / interessante inhoud



De echte ‘achterkant van WordPress’

• Alle gegevens van WordPress worden weggeschreven op een server in 
‘the cloud’

• Het programma WordPress zelf, thema's, plugins en foto’s staan apart 
en kun je via een FTP-programma benaderen op de server

• De overige WordPress gegevens (zoals de teksten en waar komen de 
plaatjes) staan in de database gekoppeld aan je WordPress-site



Tips & Trucs I

• Gebruik nooit ‘admin’ als gebruikersnaam en gebruik goede 
wachtwoorden

• Installeer altijd de laatste updates
• Zet reacties uit nadat je je website hebt geïnstalleerd
• Maak back-ups van je website (zoals UpdraftPlus WordPress Backup

Plugin)
• Verander de Ondertitel bij Instellingen onder Algemeen (staat 

automatisch op: Just another WordPress site)
• Weet niet meer hoe je moet inloggen? Zet /wp-admin achter je URL 

(www.mijnwebsite.nl/wp-admin)



Tips & Trucs II
• Even Gegevens onthouden aanvinken bij het inloggen en 

je bent weer voor 14 dagen onder de pannen.
• Onder Alle berichten, onder afzonderlijk Bericht -> Snel 

bewerken, kun je  “Dit bericht sticky maken”. Het bericht 
wordt dan als eerste getoond, ook als er nieuwere 
berichten worden aangemaakt.

• Je kunt berichten ook plaatsen op het moment dat jij dat 
wenst, je kunt meerdere berichten maken en zelf 
aangeven wanneer deze op je website verschijnen. Nieuw 
Bericht -> Publiceren en bij Onmiddellijk de datum 
instellen.

• Bij Berichten onder Alle berichten kun je op diverse wijzen 
sorteren en zoeken.



Tips & Trucs III

• Onder Gebruikers -> Bewerken kun je je schermnaam wijzigen. Dat is 
de naam die verschijnt bij het artikel. Waarschijnlijk staat deze nog op 
je inlognaam.

• WordPress is ook beschikbaar voor je mobiele 
telefoon, Ipad of tablet. Je kunt ‘gewoon’ inloggen 
via www.mijndomein.nl/wp-admin of de App 
installeren.



Tips & Trucs IV

• https://gtmetrix.com/ Een test voor de snelheid van je website
• https://www.hostnet.nl/domeinnaam-vrij Is de domeinnaanm / URL 

nog beschikbaar?
• http://whatpageofsearchamion.com/ Doet mijn bericht het een 

beetje goed in Google?
• http://whatwpthemeisthat.com/ Mooie website? Is ie van WordPress

en welk thema en plugins worden er gebruikt?

https://gtmetrix.com/
https://www.hostnet.nl/domeinnaam-vrij
http://whatpageofsearchamion.com/
http://whatwpthemeisthat.com/
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