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Introductie 
We hebben net je website opgeleverd of ge-update.  Maar klaar is een website nooit. Vandaar deze 

handleiding. Hierin leg ik in detail uit hoe je zelf de website kunt onderhouden. Maar eerst wat 

Wordpress termen om inzicht te krijgen in wat Wordpress nu eigenlijk is. Hieronder leg ik ze uit. 

Belangrijke Termen 
 

Wordpress – Community die thema’s (= templates) aanbiedt en een omgeving om websites in te 

maken. Voor hulp, zie: http://nl.wordpress.org/ (nederlands) en http://wordpress.org (engels). Check 

ook youtube voor tutorials: 

https://www.youtube.com/results?search_query=wordpresshoe+maak+je+een+wordpress+website 

Wordpress is een zogenaamd CMS omgeving. CMS staat voor Content Management System. Alle 

data van jouw website staat (op de achtergrond) in de database op de server van jouw 

hostingprovider. 

Thema /Themes– Het thema geeft de globale opmaak aan van je website. In jouw geval heet het 

thema “xxxxx”. Dit thema heb ik gebruikt om je website vorm te geven. Een thema kun je zien als een 

template/geraamte/kader waar binnen jezelf je eigen aanpassingen toevoegt. 

Pagina’s/Pages – Dit zijn veelal statische pagina’s die niet veel veranderen.  

Berichten/Posts – Omdat Wordpress ooit begonnen is als blog community kun je naast pagina’s ook 

berichten aanmaken/gebruiken. Bij berichten is het gebruikelijker om commentaar/reacties achter te 

kunnen laten. 

Widgets – Stukjes tekst/simpele HTML code/afbeeldingen of een combinatie van het voorgaande die 

je aan of uit kunt zetten voor specifieke pagina’s.  

Plugins – Stuk extra technische functionaliteit die je apart download en aan/uit zet voor jouw 

website. 

Galleries – Hier definieer je jouw foto albums voor jouw website. 

Reacties – Zie Berichten/Posts. 

Instellingen – (te benaderen via Dashboard, Instellingen). Bij de menu optie Algemeen  kun je globale 

instellingen aanpassen (website titel en emailadres). 

Menu – Navigatie voor op je website. 

Media – Bibliotheek met afbeeldingen en video’s. 

Er zijn nog meer termen in Wordpress. Als ik die noem in deze handleiding dan zal ik de uitleg erbij 

geven indien ze niet in het rijtje hierboven staan. 

http://nl.wordpress.org/
http://wordpress.org/
https://www.youtube.com/results?search_query=wordpresshoe+maak+je+een+wordpress+website
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Inloggen op jouw Wordpress website 
 

Ga naar www.<jouw domeinnaam>.nl/wp-admin en vul hier je login gegevens in (naam + 

wachtwoord -> sla dit dus goed op!!). Als je gaat inloggen moet je ook een klein rekensommetje 

oplossen. Dit is bedoeld om te voorkomen dat spammers/hackers met computerscripts proberen in 

te loggen of je website gaan spammen. Dit rekensommetje is een plugin genaamd CAPTCHA. Aan de 

achterkant (back-end) van jouw website zetten we deze plugin aan zodat je website wat beter is 

beschermd. Zie het rode vlak in de screenshot. 

 

Een Backup maken 
Doel van het maken van een backup is om er voor te zorgen dat als er iets mis gaat met je website, je 

alle data hebt bewaard waarmee we jouw website hebben gebouwd. Een backup maken in 

Wordpress gaat vrij eenvoudig, namelijk weer door het gebruik van een plugin. Je kunt instellen 

wanneer en hoe vaak en waarvan er een backup dient te worden gemaakt. Ga via het Wordpress 

menu (aan de linkerkant van je scherm in de zwarte balk) naar Instellingen, Updraftplus backups (dat 

is de naam van de plugin die in jouw website aan staat) en dan naar het tabblad Instellingen (in het 

midden van je scherm). Geef daar de diverse intervallen aan en eveneens welke onderdelen er in de 

backup dienen te worden meegenomen. Zie de screenshot hieronder. 
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Hieronder zie je een screenshot van wanneer je laatste backup heeft plaatsgevonden en wanneer de 

volgende plaats vindt. Via het tabblad Current status. Je kunt ook instellen dat je een email ontvangt 

wanneer er een backup is gemaakt. Altijd handig! 
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Het Wordpress dashboard 
Het dashboard van Wordpress ziet er zo uit (dit is wat je ziet als je inlogt via www.<jouw 

domeinnaam>.nl/wp-admin): 

 

 
 

De website van <jouwdomeinnaam> is opgebouwd uit een aantal onderdelen: 

 

- Thema/Theme met diverse opmaak opties. 

- Pagina’s/Pages. 

- Berichten/Posts. 

- Widgets (een soort tekstvlak dat je aan of uit kunt zetten). 

- Plugins (foto galerij, contactformulier, SEO, CAPTCHA). De werking van de plugins 

worden verderop in detail beschreven. 

- Media (een bibliotheek van alle foto’s/afbeeldingen/video’s die op je website staan). 

- Menu’s (je kunt meerdere Menu’s aanmaken en definiëren zoals je zelf wilt en die kun je 

zelf aan/uit zetten). 

In de komende hoofdstukken beschrijf ik één voor één bovenstaande onderdelen. Eerst begin ik met 

de mogelijkheden van het Thema (Theme in het engels). 

  

http://www.sylliefaces.nl/wp-admin
http://www.sylliefaces.nl/wp-admin
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Thema opmaakmogelijkheden 

Algemeen 
Ga via het Wordpress menu aan de linkerkant van je scherm in de zwarte balk naar Weergave -> 

Aanpassen. Je ziet nu dit: 

 

Aan de linkerkant verschijnen de opties om de opmaak te bepalen binnen het thema. Bepaal hier o.a. 

je achtergrondafbeelding, welke menu opties je ziet (bij menu optie Navigatie) en welke pagina of 

welk bericht je wilt zien als je de website opent (bij menu optie Statische startpagina). Je kunt ook de 

kleuren instellen op deze pagina voor je thema. Klik op de pijl in het grijze menu (zie het rode vlakje 

met de tekst erbij in de screenshot hierboven) om alle opties/details te zien en sla een eventuele 

wijziging op door op de blauwe knop (Opgeslagen) te drukken. Druk op sluiten om weer terug te 

gaan naar het dashboard van Wordpress. Sommigen van deze opties zijn ook te vinden onder 

Dashboard en dan Weergave (zie ook hoofdstuk "Overige" aan het eind van deze handleiding). 

TIP: Vergeet niet je wijzigingen op te slaan! 

TIP: Maak 1 wijziging en check dan de verandering op je website. Gaat er na 1 wijziging iets fout, dan 

weet je hoe dat komt. Meerdere wijzigingen achter elkaar maken het erg moeilijk terugzoeken waar 

het is fout gegaan. 

Specifiek 
Terug op de dashboard pagina (zie de vorige bladzijde voor de screenshot) kun je nog meer thema 

instellingen aanpassen. Helemaal linksonder in de zwarte balk van het Wordpress menu staat de 

menu optie Tripod-child (Maak altijd een child thema aan als je jouw website gaat bouwen! Zie ook 

de tips in deze handleiding er is hier namelijk een handige plugin voor!). Hier zitten nog meer 

instellingen die zijn gemaakt door de ontwerper van het thema, in dit geval dus hetTripod thema.  

 


