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Introductie WordPress 

WordPress is een zogeheten Content Management Systeem. Er bestaan verschillende CMS’en 

met ieder zijn eigen voor- en nadelen. Webalist heeft gekozen voor WordPress omdat het een 

flexibel systeem is dat veel mogelijkheden heeft maar toch eenvoudig is in gebruik. Je hebt geen 

technische of programmeerkennis nodig bij het wijzigen of aanvullen van een pagina.  

 

Deze werkbeschrijving is zowel bedoeld om eens door te nemen voordat je met WordPress aan 

de slag gaat, maar ook als naslagwerk bedoeld om zo eenvoudig terug te kunnen zoeken hoe je 

zelf wijzigingen kunt doorvoeren. Na het doornemen van deze WordPress werkbeschrijving zou 

je in staat moeten zijn om een eenvoudig website zelf te kunnen onderhouden zonder hulp van 

iemand anders. 

 

Uiteraard kan je Webalist altijd te hulp vragen als je er zelf niet meer uitkomt of iets 

ingewikkeldere zaken zou willen laten doen.  

 

Zoveel mogelijk in logische volgorde werken we stap voor stap door alles heen. 
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1 Het Begin 

Het echte begin is natuurlijk de registratie van een domeinnaam en het installeren van 

WordPress. Omdat we bij Webalist echter vinden dat het voor de klant juist makkelijk gemaakt 

moet worden doen wij de eenmalige zaken en leren de dingen die je geld en tijd in de toekomst 

gaan schelen graag aan jou. Voor jou is het begin dus het inloggen op je eigen website. 

1.1 Inloggen op je website 
1. Ga naar de homepage van je website. Bijvoorbeeld: www.jouwdomeinnaam.nl 

2. Plak achter de domeinnaam: “/wp-admin” en druk op enter. Je komt nu het inloggedeelte 

van je website.  

 

3. Vul de gebruikersnaam en wachtwoord in zoals je deze van Webalist hebt gekregen. 

Omdat je met het overtypen van een wachtwoord snel fouten maakt is het slim dit 

wachtwoord te kopiëren. Als je je wachtwoord vergeten bent klik dan op wachtwoord 

vergeten (onder het inlogformulier staat een link). Voer vervolgens het emailadres is dat 

bij Webalist bekend is. Er wordt je dan een nieuwe wachtwoord toegestuurd. 

4. Nadat je je gebruikersnaam en wachtwoord hebt ingegeven, klik je op Inloggen. Je komt 

nu aan de achterkant van je website. Dit gedeelte heet het dashboard. Vanuit hier kan je 

je website bewerken.  

http://www.webalist.eu/
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1.2 Het Dashboard 
Als je bent ingelogd op het Dashboard zie je aan de linkerkant een hele lijst met zaken die je kunt 

bewerken. Je kunt ontzettend veel instellen. Omdat we het voor nu even eenvoudig houden 

gebruiken we niet alles in deze werkbeschrijving. Voor de rest geeft het Dasboard je overzicht van 

bijvoorbeeld Recente reacties en andere activiteiten. 

 

1.3 De Editor 

 

Door middel van je editor kan je je berichten en pagina’s bewerken. In feite werkt het hetzelfde 

als de meeste tekstverwerkingsprogramma’s. Hieronder staat een overzicht van de functies. Als 

je zonder te klikken je cursor op een knopje houdt komt de uitleg er ook bij te staan.  

Wel heb je een aantal opties. Om meer opties voor de opmaak te krijgen heb je dit icoontje 

http://www.webalist.eu/
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nodig:  Als je hierop je muis houdt zonder dat je klikt verschijnt er: 'Toon/verberg gootsteen'. Als 

je hierop klikt verschijnt er een extra rij met mogelijkheden. Hieronder staan ze één voor één 

uitgelegd. 

 

1. Media: video of afbeelding 

2. Kies voor gewone tekst of koptekst 

3. Tekst vetgedrukt 

4. Tekst schuingedrukt 

5. Maak opsomming met bullets 

6. Maak opsomming met nummers 

7. Maak ergens een quote van 

8. Teskt naar links uitgelijnd 

9. Tekst vanuit het midden uitgelijnd 

10. Tekst naar rechts uitgelijnd 

11. Maak link. Selecteer tekst en klik 

hierop. Je kunt dan een URL 

invoeren waarnaar de tekst moet 

linken. 

12. ‘Lees Meer’ tag invoegen (bericht 

verder lezen) 

13. ‘Gootsteen’: klik voor meer opties 

14. Afleidingsvrije weergave 

15. Tekst doorhalen 

16. Voeg horizontale lijn in 

17. Tekstkleur aanpassen 

18. Tekst invoegen als platte tekst 

(zonder opmaak) 

19. Opmaak verwijderen 

20. Speciale tekens invoegen 

21. Inspringen naar links verplaatsen 

22. Inspringen naar rechts verplaatsen 

23. Ongedaan maken 

24. Opnieuw 

25. Toetscombinaties 

http://www.webalist.eu/
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1.4 Verschil Visueel en Tekst tab 

 

Zoals je kunt zien kan je bij de editor uit Visueel en Tekst kiezen. Visueel betekent de weergave 

zoals de er ongeveer uitziet op de webpagina. Dit is de weergave zoals je die het vaakst zult 

gebruiken. Je gebruikt Tekst als je code in wilt voegen. Dat doe je bijvoorbeeld als je op de pagina 

een koopknop wilt plakken. (Maak je geen zorgen, deze hoef je alleen maar te plakken. Je hoeft 

niets van codes te weten hoor) 

 

http://www.webalist.eu/
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2 Pagina’s 

Een website heeft een min of meer  vaste opbouw. Hij heeft standaard een homepage. Dit is de 

pagina waarop je belandt als je de domeinnaam intypt zonder iets erachter. Deze pagina heet 

vaak “Home”.  

Een website heeft een aantal moederpagina’s (meestal Menu items genoemd). Dit zijn de kopjes 

die ook in de menubalk staan. Hieronder kunnen dan weer dochterpagina’s hangen (meestal 

Submenu items genoemd). Deze dochterpagina’s zijn vaak preciezere onderdelen die vallen 

onder een moederpagina. Hieronder staat een voorbeeld van moederpagina’s met daaronder 

dochterpagina’s. De blauwe vakjes zijn moederpagina’s en de rode dochterpagina’s. Als je in het 

menu de cursor op een moederpagina houdt komt er een drop-down menu tevoorschijn met de 

dochterpagina’s.  

 

2.1  Een nieuwe pagina aanmaken 
Als je een nieuwe pagina wilt aanmaken binnen WordPress werkt zo dat je eerst een pagina 

aanmaakt, en de pagina daarna een plek geeft. Dat kan een moederpagina zijn, en een 

dochterpagina.  

Om een nieuwe pagina aan te maken ga je op het dashboard naar “Pagina’s” en vervolgens klik je 

op ‘Nieuwe pagina”. 
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Als je op “Nieuwe pagina” hebt geklikt opent er aan de rechter kant een scherm waarmee je de 

nieuwe pagina kunt opmaken. 

 

Allereerst kan je bovenaan de titel van de pagina opgeven. Let er op dat je de titel niet te lang 

maakt. In de titelbalk is namelijk maar beperkt ruimte. Als je dus hele lange namen gebruikt voor 

pagina’s, dan kunnen er maar weinig in de menubalk, of de menubalk wordt twee regels, en dat 

wordt ook weer minder overzichtelijk en vaak ook lelijk om naar te kijken. 

2.2  Menu instellen 
Zoals gezegd wordt de paginanaam standaard getoond in de menubalk. Als je nog steeds op de 

aanmaakpagina bent voor een nieuwe pagina kan je aan de rechterkant onder “Pagina-

attributen” de volgorde bepalen en instellen of het een moederpagina moet zijn of een 

dochterpagina. Standaard is een pagina een moederpagina. Als je wilt dat het een dochterpagina 

moet worden kan je nog steeds in het hokje “Pagina-attributen” onder “Hoofd” instellen wat de 

moederpagina van deze dochterpagina moet zijn.  

De volgorde van de moeder- en dochterpagina’s regel je weer in het vakje “Pagina-attributen” 

onder “Volgorde”. Om het overzichtelijk te houden is het aan te raden om de moederpagina’s in 

tientallen te nummeren, en de dochterpagina’s verder te laten tellen in de nummering van de 

moederpagina. Stel je hebt 3 pagina’s en de tweede heeft 3 moederpagina’s dan is de 

nummering dus: 10, 20, 30 voor de moederpagina’s en 21, 22, 23 voor de dochterpagina’s die 20 

als moederpagina hebben. 

Als je bovenstaande manier niet handig vind, en je gebruikt liever een manier waarbij het visueel 

inzichtelijk is hoe het menu in elkaar steekt is er nog een andere manier. 

Ga als je op je dashboard gaat naar “Weergave” en klik vervolgens op “Menu’s”. 

http://www.webalist.eu/
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Aan de rechterkant opent een venster waarin je achter menunaam de naam in kan vullen voor 

het menu dat je wilt gebruiken. Het maakt niets uit wat je hier invult. Vul hier bijvoorbeeld 

“Menu” in en klik vervolgens op de blauwe knop “Menu aanmaken”. Je hebt nu een menu 

aangemaakt. Nu wordt de rest van de velden ook bewerkbaar. 

In het veld “Pagina’s” zoals hiernaast staat kan je de pagina’s aanklikken die je in het menu wilt 

hebben. Als je de pagina die je zoekt niet kunt vinden, klik dan op het tabje “Toon alles”.  Vink 

zowel de moeder- als dochterpagina’s aan die je wilt gebruiken. Klik vervolgens op de knop “Aan 

menu toevoegen”.  

 

Nu komen de pagina’s aan de rechterkant als blokjes te staan. Deze kan je door te slepen in 

volgorde zetten. Als je het ene blokje schuin onder het andere zet betekent dit dat deze een 

dochterpagina wordt van degene erboven. In het voorbeeld hierna zijn voorbeeldpagina’s 4-6 

dochterpagina’s van voorbeeldpagina 3. Als het menu in de volgorde staat waarin je het wilt 

hebben klik je op de blauwe knop “Menu opslaan”.  

http://www.webalist.eu/
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Nu moet je nog één laatste handeling uitvoeren voordat het menu in is ingesteld: Je moet zeggen 

dat WordPress dit menu moet gaan gebruiken.  

Dit doe je door linksboven in het tabblad “Locaties beheren” de naam van het menu te selecteren 

en klik op Wijzigingen opslaan.  

  

 

 

2.3 Een pagina verwijderen 
Het kan zijn dat je een pagina wilt verwijderen. Het heeft altijd de voorkeur om een website-

pagina te veranderen in plaats van de verwijderen als de content niet meet up-to-date is. Omdat 

een pagina nog wel een tijdje te vinden is via zoekmachines is het onhandig als deze pagina in 

het echt dan niet meer bestaat. Als je de pagina toch wilt veranderen omdat je dit hele stuk van 

de website niet meer wilt tonen ga je als volgt te werk: 

Klik op je dashboard aan de linker kant op “Pagina’s”. Je krijgt nu een lijst met pagina’s te zien aan 

de rechter kant. In deze lijst verschijnen steeds vier opties als je met de cursor eroverheen gaat. 

Te weten: Bewerken, Snel bewerken, Prullenbak en Bekijken.  

Als je de pagina wilt verwijderen klik je op Prullenbak.  
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3 Berichten 

Kijk, nu wordt het eenvoudig. Het maken- en aanpassen van een bericht gaat namelijk bijna 

precies hetzelfde als bij een pagina. Het verschil is dat alle berichten op één pagina komen. Deze 

pagina is dan het blog van die website. Bij sommige pagina’s is dit echter niet het blog maar het 

nieuwsarchief. De berichten zijn dan nieuwsberichten in plaats van blog-berichten. De berichten 

verschijnen hier op volgorde van publicatie. 

3.1  Een nieuw  bericht maken  
Aan de linker kant van het dashboard klik je op het kopje “Berichten”. Aan de rechterkant worden 

de verschillende berichten weergegeven. Zodra je met de cursor over de verschillende titels gaat 

worden er vier opties aangegeven. Te weten: Bewerken, Snel bewerken, Prullenbak, Bekijken.  

 

Om de pagina te bewerken klik je logischerwijs op “Bewerken”. Je krijgt nu aan de rechterkant een 

scherm waar je het bericht kunt bewerken. 
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Geef de berichttitel bovenaan op. De titel van het bericht is niet alleen voor je eigen 

administratie, maar wordt ook getoond op je weblog boven het bericht. 

Zoals je ziet kan je ook de berichtcategorie opgeven. Je kunt zelf ook categorieën opgeven door te 

klikken op onderin het vakje categorieën aan de rechter kant.  

3.1.1  Een bericht plaatsen 
Nadat je een bericht hebt gemaakt wil je natuurlijk dat hij zichtbaar wordt op je weblog. Om dit 

voor elkaar te krijgen klik je na het maken van je bericht op  aan de rechterkant. 

Toch zijn er nog meer opties waarvoor je kunt kiezen. Als je het bericht wel voor jezelf wilt 

bewaren zodat je er een andere keer mee verder kunt, maar je wilt dat hij nog niet 

gepubliceerd wordt op je weblog kan je klikken op . Op deze manier zul je dit 

bericht tussen je andere berichten zien staan als je op je dashboard aan de linkerkant op 

“Pagina’s” hebt geklikt. Er zal dan “Concept” achter komen te staan.  

 

Nog een optie is het om je bericht later 

automatisch te laten publiceren. Aan de 

rechterkant in het hokje “Publiceren” zie je 

de optie “Publiceren op:” met daarachter 

een datum en tijd dikgedrukt. Als je hier op 

“Bewerken” klikt kan je een andere datum 

en tijd instellen. Het bericht wordt dan 

automatisch op dat tijdstip gepubliceerd. Je 

zou dus in feite ééns per jaar al je 

blogberichten kunnen schrijven en dan 

automatisch daarna het hele jaar door om 

de zoveel tijd je blogberichten kunnen laten 

publiceren.  

 

3.1 Een bericht verwijderen 
Dit is heel eenvoudig binnen WordPress. Als je een bericht om welke rede dan ook wilt 

verwijderen klik je aan de linkerkant op het dashboard op “Berichten”. Als je vervolgens in de lijst 

met berichten met je cursor over het bericht heen gaat verschijnen er vier opties. Je kiest voor de 

optie “Prullenbak”.  

3.2 Een bericht bewerken 
Als je op je dashboard aan de linkerkant op “Bericht” klikt krijg je aan de rechterkant een 

overzicht met al je berichten. Als je met je cursor over de berichten gaat krijg je vier opties te zien. 

http://www.webalist.eu/
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Te weten: Bewerken, Snel bewerken, Prullenbak, Bekijken. Voor bewerken heb je dus de optie 

“Snel bewerken” en “Bewerken”.  

3.2.1 Snel bewerken 
Het is goed te weten dat je binnen de optie “Snel bewerken” niet dezelfde (maar minder) opties 

krijg als wanneer je gewoon op “Bewerken” klikt.  

Goed, als je dus op “Snel bewerken” klikt zie je meteen een aantal opties weergegeven. 

 

• Bij “Titel” kan je de titel van je blogbericht veranderen.   

• “Slug” is een gedeelte van je URL. Dat is het gedeelte achter de slash “/” die achter je 

domeinnaam komt. Stel je hebt de domeinnaam domeinnaam.com. Bij 

http://www.domeinnaam.com/mijn-eerste-bericht is “mijn-eerste-bericht” de slug. Deze 

kan je hier dus aanpassen. Let op: een slug bevat alleen kleine letters, heeft koppeltekens 

i.p.v. spaties en bevat geen speciale tekens. 

• Bij “Datum” kan je het tijdstip aanpassen dat het bericht gepubliceerd werd/wordt. 

• Bij “Auteur” kan je de verschillende geregistreerde gebruikers koppelen aan een bericht. 

• Bij “Wachtwoord” kan je een wachtwoord opgeven om het bericht met een wachtwoord 

te beveiligen.  

• Bij “Categorieën” kan je de categorieën aanvinken die van toepassing zijn bij dit 

blogbericht.  

• Bij “Tags” kan je relevante kernwoorden opgeven voor dit blogbericht. Het voordeel van 

goede tags invullen is dat de zoekmachine deze ziet kan lezen en dus goed kan bepalen 

wat in dit blogbericht van belang is. Ook kan binnen WordPress de zoekfunctie overweg 

met deze tags.  

• Bij “Reacties toestaan” kan je instellen of bezoekers commentaar mogen geven onder je 

blog.  

• “Pings toestaan” houdt in dat als jij naar een webpagina linkt deze pagina een melding 

krijgt dat je het over hen hebt.  

• Bij “Status” kan je aangeven hoe het bericht moet zijn opgeslagen. Dit kan zijn 

Gepubliceerd, Wachtend op review en Concept.  

http://www.webalist.eu/
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• Door een vinkje te zetten achter “Sticky” zorg je ervoor dat dit bericht altijd bovenaan 

komt. Normaal komen alle berichten op volgorde van publicatie te staan op je weblog 

met de meest recente bovenaan.  

3.2.2 Bericht bewerken 
Net als toen je een nieuw bericht ging aanmaken heb je hier weer de optie om alles te 

veranderen wat je in eerste instantie hebt gemaakt. Zorg ervoor dat je na het bewerken van het 

bericht altijd op  klikt om de verandering door te voeren.  
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4. Media toevoegen 

Het kan voorkomen dat je op je website ook media zoals plaatjes en filmpjes wilt toevoegen. Dit 

kan zowel in berichten als op pagina’s zelf.  

 

4.1 Afbeeldingen toevoegen  

 
Voor het toevoegen van afbeeldingen moet je bij de editor van een bericht op pagina zijn. Hier 

klik je op . Vervolgens zal er een scherm openen.  

 

Je kunt op twee manieren een afbeelding uploaden: of je klikt op “Bestand kiezen” en dan opent 

er een ander scherm waar je een afbeelding kunt selecteren in een map die je wilt gebruiken óf je 

sleept de gewenste afbeelding van je eigen computer naar het selectievak. 

Als je een afbeelding hebt geselecteerd zal hij deze uploaden en dan kan je in het 

daaropvolgende scherm een aantal zaken instellen.  

http://www.webalist.eu/
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In bovenstaand voorbeeld is het logo van Web4Women geüpload. Je kunt hier nu een aantal 

zaken invullen. 

• Bij “Titel” kan je iets invullen over de foto. Dit is handig omdat Google dan ook weet waar 

de foto over gaat. Google kan namelijk geen afbeelidngen begrijpen.  

• Bij “Alt tekst” kan je iets over de foto schrijven. Bij blinden wordt deze tekst voorgelezen. 

Ook mensen die het zo hebben ingesteld in hun internetbrowser dat afbeeldingen niet 

worden getoond hebben zo een idee waar de afbeelding over gaat. Ook zoekmachines 

zien deze informatie graag om zo de pagina’s beter te indexeren. 

• Bij “Onderschrift” kan je instellen dat er iets onder de afbeelding wordt weergegeven. Dat 

kan bijvoorbeeld handig zijn als je meerdere afbeeldingen op een website gebruikt zodat 

de lezer weet waar iedere afbeelding over gaat en ze niet door de war worden gehaald.  

• Bij “Beschrijving” kan je een beschrijving van de afbeelding opgeven. Sommige 

internetbrowsers tonen dit, andere niet.  

• Bij “Link URL” staat een URL. Als deze wordt ingevoerd bij een internetbroweser dan 

wordt de afbeelding los getoond zonder de rest van de pagina.  

• Bij “Uitlijning” kan je opgeven waar je wilt dat de afbeelding wordt getoond. Er staan hier 

verschillende mogelijkheden voor de uitlijning.  

• Bij “Afbeelding” kan je aangeven in welke afmeting je wilt dat de afbeelding wordt 

weergegeven.  

Als je nadat je dit allemaal heb ingesteld klikt op  dan wordt de 

afbeelding in het bericht of op de pagina ingevoegd.  
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Klik nadat je de afbeeling hebt ingevoegd op om de verandering van de 

pagina of het bericht door te voeren.  

4.1.1 Toegevoegde afbeeldingen wijzigen 
Als je een ingevoegde afbeelding wilt wijzigen ga je weer naar de editor bij dit bericht of deze 

pagina en klikt op de afbeelding. De afbeelding wordt dan blauw en er verschijnen dan een 

aantal opties: uitlijnen, aanpassen of verwijderen 

 

 

Klik je op het kruisje, dan wordt de afbeelding verwijderd.  

Klik je op het potloodje, dan opent er een scherm. Hierin zijn dingen aan te passen die je ook kon 

instellen toen de afbeelding werd ingevoegd, zoals de uitlijning, de grootte. Tevens is er een 

mogelijkheid van hieruit de afbeelding binnen Wordpress te bewerken. Klik dan op Origineel 

bewerken. Via de button ernaast kun je de afbeelding vervangen voor een andere 

http://www.webalist.eu/
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4.1.1 Algemene opmerkingen bij afbeeldingen 
Een aantal zaken zijn handig om te weten als het om afbeeldingen gaat.  

De afbeeldingen die WordPress ondersteunt zijn: 

• jpeg 

• jpg 

• gif 

• png  

Je komt ook wel eens de term “Resolutie” tegen als het om afbeeldingen gaat. Resolutie is 

breedte x hoogte. Vaak is de standaard resolutie die op een scherm wordt weergegeven is 960 x 

720.  

“Dpi” is ook een bekende term als het om afbeeldingen gaat. Dit staat voor dots per inch. Wij 

bevelen aan om naar 72 Dpi te streven voor een goede weergave. 

Nog een algemene opmerking over de grootte van een afbeelding: Gebruik geen té kleine 

afbeelding, maar ook zeker geen te grootte. Een te kleine afbeelding wordt niet mooi 

weergegeven omdat deze onscherp is. Een te grote kan echter weer overdreven groot zijn, maar 

ook erg veel ruimte vreten. Daarnaast zorgt een grote afbeelding ervoor dat de website erg 

langzaam wordt omdat het de website heel ‘zwaar’ maakt omdat er iedere keer zoveel 

gedownload moet worden voordat de afbeelding weergegeven kan worden.  

http://www.webalist.eu/
mailto:support@webalist.eu
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4.2 Video’s toevoegen 
Naast afbeeldingen kan je ook video’s tonen op je website. Dit gaat iets anders in zijn werk dan 

bij een afbeelding. Een afbeelding zetten we letterlijk op onze eigen website. Bij een video is dit 

vanwege de grootte niet te doen. Daarnaast heb je echt een eigen videoserver nodig om alle 

opgevraagde video’s naar de bezoekers te kunnen streamen. Voordat dit rendabel is moet je al 

een behoorlijke website hebben staan.  

Wat we wel kunnen doen is als het ware een verwijzing op onze website zetten naar waar de 

video op internet staat. De video wordt dan gewoon getoond op je eigen website, maar de data 

wordt gestreamd vanaf bijvoorbeeld Youtube op Vimeo. Voor de bezoeker ziet het er gewoon uit 

alsof de video op jouw website staat.  

 

4.2.1 Video’s invoegen vanaf Youtube 
Omdat youtube.com een hele bekende is leggen we hier uit hoe je een video van youtube op je 

website kunt zetten.  

1. Onder een video bij youtube.com staat het volgende: 

 

Klik op “Delen:. 

2. Als je op “Delen” hebt geklikt ontvouwt er een wit vlak onder de video met daarin een 

URL. Deze gebruiken we niet. Klik op “Insluiten”.  

 

3. Zodra je op “Insluiten” hebt geklikt wordt de video in een pop-up weergegeven en zie je 

rechts daarvan een veld verschijnen met een zgn. Embed video code (HTML) en 

daaronder Opties voor insluiten:  

http://www.webalist.eu/
mailto:support@webalist.eu
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4. In het witte vlak boven staat zoals gezegd de HTML-code. Kopieer de HTML-code in dit 

vak. (Crtl + C voor Windows of Cmd + C voor Mac)  

 

5. Ga naar de editor voor de pagina waar je de video in wilt hebben en klik op Tekst 

 

6. Je zult zien dat je een stuk minder opmaak hebt in de HTML-editor. Probeer dit te 

negeren en zoek waar je de video wilt hebben tussen de tekst. En plak hier de opgeslagen 

HTML-code.  

7. Vergeet niet nadat je de pagina hebt bewerkt op  te klikken.  

http://www.webalist.eu/
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4.2.2 Video’s op Youtube zetten 
Kijk op http://support.google.com/youtube/?hl=nl voor de meest recente beschrijving hoe je een 

video op Youtube kunt zetten. Hier de Nederlandse support te vinden voor alles dat met Youtube 

te maken heeft. 

4.3 Een Hyperlink invoegen 
Een hyperlink (link) is een verwijzing naar een website. Het verschil tussen een URL en een 

hyperlink is dat als je een hyperlink aanklikt je automatisch naar die URL gaat zonder hem in te 

toetsen.  

Je kunt een hyperlink bijvoorbeeld zetten onder het woordje “hier” zodat je kunt zeggen: “Klik hier 

voor die pagina”. Het is echter beter voor Google als je hetgene beschrijft waar naartoe je linkt.  

1. Selecteer het woord waarvan je wilt dat als je erop klikt je ergens naartoe linkt.  

2. Klik in de editor op het knopje  en er zal een venstertje onder de tekst verschijnen. 

3. Je kunt nu de URL opgeven waarnaar je wilt linken door deze erin te plakken en dan op 

 te klikken.  

 

http://www.webalist.eu/
mailto:support@webalist.eu
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4. Als je naar een pagina of bericht binnen je eigen website wilt linken dan kan je klikken op 

 en de pagina of bericht aanklikken waarnaar je wilt linken in het lijstje 

 

5. Ook kun je aanvinken dat de link in een nieuw tabblad geopend moet worden, dat kan 

soms wenselijk zijn. Klik als je klaar bent op  

6. Voor het wijzigen van de hyperlink volg je precies dezelfde stappen.  

http://www.webalist.eu/
mailto:support@webalist.eu
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4.4 Een mailto aanmaken 
Een mailto is net zoiets als een hyperlink. Het kan een woord of zin zijn die, wanneer je hem 

aanklik, er automatisch een nieuw bericht wordt geopend gericht aan het adres dat je hierbij 

opgeeft. Zo kan je op je website bijvoorbeeld neerzetten. “Heb je vragen? Mail Webalist” waarbij 

er automatisch een mailtje wordt geopend gericht aan Webalist. 

Je volgt precies dezelfde stappen als bij het aanmaken van de hyperlink, met als enige dat je bij 

de op te geven URL je eigen mailadres opgeeft voorafgegaan met mailto: 

Voor Webalist zou dat dus zijn: mailto:support@webalist.eu 

4.5 Een PDF-bestand invoegen 
Voor het toevoegen van een PDF-document moet je bij de editor op pagina zijn. Hier klik je op 

. Vervolgens zal er een scherm openen.  

 

Je kunt op twee manieren een afbeelding uploaden: of je klikt op “Bestand kiezen” en dan opent 

er een ander scherm waar je een afbeelding kunt selecteren in een map die je wilt gebruiken óf je 

sleept de gewenste afbeelding van je eigen computer naar het selectievak. 

Als je een PDF-document hebt geselecteerd zal hij deze uploaden en dan kan je in het 

daaropvolgende scherm een aantal zaken instellen.  

Kies bij “Titel” hoe je wilt dat de link naar je PDF-document wordt weergegeven. Klik vervolgens 

op . 

Er komt op de plek in de tekst waar je hebt besloten de link naar het PDF-document te zetten een 

aanklikbare link. Als hierop geklik wordt het PDF-document geopend. 

 

http://www.webalist.eu/
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5 Het design aanpassen 

Het is leuk om een eigen website te hebben. Maar dan moet het natuurlijk ook wel écht jouw 

eigen website zijn. Je wilt dus niet dat jouw website er totaal hetzelfde uitziet als die van iemand 

anders die toevallig ook WordPress gebruikt.  

5.1 Het thema 
Binnen WordPress wordt gebruik gemaakt van thema’s. Een thema is verantwoordelijk voor het 

totale uiterlijk van de website. Dus waar iets staat, in welk lettertype, en in welke kleur. Je hebt op 

internet gratis thema’s, en ook heel veel betaalde. Het ingewikkelde is dat je vaak vooraf niet kunt 

inschatten of een thema goed is of niet. In het ergste geval barst je website uit elkaar, en in 

minder ernstige gevallen laadt hij opeens langzaam en zitten er een paar bugs in. Meestal leidt 

het echter niet tot enorme problemen, want als een thema niet goed blijkt te zijn dan kan je hem 

meestal gewoon weer verwijderen en met je ‘oude’ thema doorgaan. 

Er zijn een aantal makers van thema’s die erom bekend staan goede thema’s te maken. Het 

instellen verschild echter per thema dus daar gaan we nu niet op in. Thema’s waar we zelf graag 

mee werken zijn Woo themes en Elegant themes.  

In deze werkbeschrijving gaan we in hoe je het Twenty Seventeen thema in kunt stellen. Dit is het 

thema dat standaard in WordPress is geïnstalleerd. Het is een basic thema, maar wel erg 

effectief. Alles zit op een logische plek en het thema heeft zich al vaak bewezen.  

5.2 De header aanpassen 
De header is het brede plaatje aan de bovenkant van de website. Deze afbeelding kan je zelf 

aanpassen, en je kunt er zelfs een eigen header inzetten. Je zult zien dat dit meteen veel 

veranderd aan het uiterlijk. 

1. Ga op het dashboard naar “Weergave” en kies vervolgens voor de optie “Header”. 

                

2. Bovenaan staat de optie om een eigen header te uploaden. De header heeft een 

afmeting van 1000 x 288 pixels. Als je wilt dat je header zo scherp mogelijk is en je geen 

http://www.webalist.eu/
mailto:support@webalist.eu
http://www.woothemes.com/woomember/go?r=53614&i=l46
http://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=10174


20 

Copyright Webalist B.V.         www.webalist.eu            support@webalist.eu       023-3690000 

stukje hoeft af te knippen omdat de verhouding niet helemaal goed is moet je je aan die 

afmetingen houden. Klik op de button Nieuwe Afbeelding toevoegen 

 

3. Klik op “Bladeren…” en selecteer in een map de afbeelding die je wilt gebruiken. Klik 

vervolgens op “Uploaden”. Er verschijnt een selectievak met stippellijnen. Als je foto niet 

op maat is, kun je hier schuiven met de foto om het goed passend te krijgen. 

4. Klik om op te slaan onderaan de pagina op . 

 

5.3 De koptekst aanpassen/weghalen 
De koptekst is het stukje boven de header. Hier staat standaard “My blog” en “Just another 

WordPress site”. Deze balk is aan de ene kant leuk omdat hierin duidelijk de titel en ondertitel 

van de website is te vinden. Aan de andere kant is deze koptekst erg onhandig. Beeldschermen 

zijn tegenwoordig steeds breder en minder hoog. Als je de koptekst laat staan zal je bij sommige 

computers bij het openen van de website bijna alleen maar de header en koptekst te zien krijgen. 

Dat is natuurlijk zonde. Je wilt dat bezoekers van je website zo snel mogelijk de content kunnen 

zien. Het is immers als lastig genoeg om een bezoeker geïnteresseerd genoeg te maken om je 

website te gaan lezen. We raden dus aan deze koptekst weg te halen.  

 

http://www.webalist.eu/
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Als je op het dashboard gaat naar “Weergave” en vervolgens naar “Header” en dan naar “Site-

identiteit” kan je onderin het vinkje weghalen bij “Sitetitel en ondertitel tonen”.  

 

Als je de tekstkleur wilt aanpassen kan dat ook door op de blauw oplichtende tekst “Een kleur 

kiezen” te klikken.  

Sla vervolgens de wijzigingen op door op  te klikken.  

Als je de tekst in de koptekst aan wilt passen doe je dit door op het dashboard naar “Instellingen” 

te gaan en vervolgens voor de optie “Algemeen” te kiezen.  

 

Bovenaan kan je de “Websitetitel” aanpassen en de “Ondertitel”.  

Sla vervolgens de wijzigingen op door op  te klikken.  

 

5.4 De achtergrond aanpassen 
Ga op het dashboard naar “Weergave” en kies voor de optie “Achtergrond”.  

http://www.webalist.eu/
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Klik op “afbeelding selecteren” en selecteer de afbeelding die je als achtergrond wilt gebruiken. 

Klik vervolgens op “Uploaden”.  

Als de afbeelding heel groot is kan je hem helemaal als achtergrond gebruiken. Als de afbeelding 

klein is kan je er ook voor zorgen dat je een motiefje krijgt doordat de afbeelding steeds herhaald 

wordt. Je hebt allerlei opties waartussen je kunt kiezen. 

 

We raden aan om bij de optie “Bijlage” altijd voor “Vast” te 

kiezen. Ook als je één afbeelding voor de hele achtergrond 

gebruikt. Je stelt dan in dat als je op de pagina scrollt niet de 

achtergrond meescrollt. Dit geeft een veel rustiger 

uitstraling aan je website.  

Als je geen afbeelding op de achtergrond wilt maar wel een 

andere achtergrondkleur in wilt stellen doe je dit heel 

eenvoudig via Weergave op het Dashboard naar 

Achtergrond of Customizer te gaan en de optie Kleuren te 

kiezen: 

http://www.webalist.eu/
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Als je op Kleuren klikt opent het volgende   

venster en kun je kleuren aanpassen: 

Klik op  

 

http://www.webalist.eu/
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Overige vragen? 

Wordt jouw vraag niet beantwoord in deze werkbeschrijving of vraag je je af wat wij voor je 

kunnen doen op WordPress-gebied? 

Twijfel niet om contact op te nemen met Webalist! 

Internet: www.webalist.eu  

Mail:  support@webalist.eu  

Telefoon: 023-3690000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niets uit deze handleiding mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden 

overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Webalist B.V.  
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