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Basishandleiding Wordpress – Het kan Beter Online
1. Inloggen in het Wordpress Dashboard

U kunt inloggen in het dashboard door achter uw domeinnaam /wp-admin toe te voegen,
bijvoorbeeld http://www.hetkanbeteronline.nl/wp-admin

U krijgt dan het volgende pop-up scherm te zien:

Dit is een extra veiligheidsmaatregel. De inloggegevens hiervoor heeft u van ons ontvangen.

Als u voorbij het eerste inlogscherm bent, krijgt u een 2e inlogscherm te zien. Dit is het
daadwerkelijke inlogscherm van Wordpress.

Ook deze inloggegevens heeft u van ons gekregen.

http://www.hetkanbeteronline.nl/wp-admin


2. Wordpress Dashboard

Eenmaal ingelogd krijgt u het Wordpress dashboard te zien.

In de rest van de handleiding worden de basisvaardigheden voor Wordpress behandeld, zoals
pagina's, blogitems en portfolio-items aanmaken en beheren. Tevens komt het beheren van het
menu aan de orde.



3. Pagina’s beheren

Om pagina’s te kunnen beheren gaat u links in de menubalk van het dashboard naar
Pagina’s.

Klik op Alle pagina’s om de bestaande pagina’s weer te geven. Nu komt er een lijst naar voren
met alle bestaande pagina's van uw website. Door hier een pagina te kiezen, kunt u de inhoud
van deze pagina beheren en aanpassen. Voor het aanmaken van een nieuwe pagina klikt u op
Nieuwe Pagina.

3.1 Pagina aanmaken

In dit voorbeeld gaan we een nieuwe pagina aanmaken. Na het klikken op Nieuwe pagina
krijgt u het volgende scherm te zien:

Geef in de bovenste regel een relevante titel aan de pagina, vervolgens kunt u de pagina gaan
vullen met de wysiwyg-editor. Let op dat deze geactiveerd staat. Als u de pagina vult met
de teksteditor, dan zult u namelijk zelf de HTML-codes bij moeten voegen.



Wanneer u klaar bent met het bewerken, of tussentijds wilt weten hoe de pagina er uit ziet, kunt
u klikken op Voorbeeld, er wordt nu een preview van de pagina getoond.

Bent u tevreden met het resultaat, dan kunt u op publiceren klikken om de pagina aan de site
toe te voegen, of opOpslaan als concept om de pagina op te slaan om later verder te bewerken.
Om de pagina verder aan te vullen, kunt u natuurlijk ook media toevoegen zoals bijvoorbeeld
afbeeldingen.

4. Media beheer

4.1 Afbeeldingen

Om een afbeelding toe te voegen aan een pagina/bericht klikt u op Media toevoegen:

U krijgt dan het volgende scherm:

U kunt nu een afbeelding opzoeken om te publiceren, of eventueel een nieuwe uploaden
door op Bestanden uploaden te klikken.



4.2 Video’s embedden

Kies hier in ieder geval de volgende opties:

Uitlijning: de setting waarmee u bepaalt hoe
de afbeelding uitgelijnd komt te staan.

Link naar: moet op Geen staan.

Afmeting: afhankelijk van uw wensen kunt u
hier de grootte instellen van de afbeelding.

U kunt natuurlijk ook video’s embedden. Dit kan op 2 manieren, namelijk:
Lokaal hosten;
Elders hosten, bijvoorbeeld YouTube.

Wij adviseren altijd om video’s elders te hosten, omdat een video lokaal hosten (met name
bij veel bezoekers) veel resources kost.

In dit voorbeeld gaan we verder in op het embedden van een YouTube video.

Zoek of upload de video bij YouTube. Druk vervolgens op delen onder de video.



Kopieer de deel URL en plak deze simpelweg in de Wordpress Wysiwyg editor. Dan gaat de
rest vanzelf.

5. Links invoegen

5.1 Interne links
Wilt u naar een interne pagina op uw website linken, selecteer dan de tekst die gelinkt moet
worden en klik vervolgens op het Link icoontje (ketting) in de editor:



U krijgt dan het volgende scherm:

Voor het linken naar een interne pagina op uw eigen site kunt u onderin het scherm zoeken
naar pagina's en er 1 selecteren.

Vervolgens klikt u op de knop toevoegen rechts onder. De tekst is voorzien van een link.

5.2 Externe links

Voor externe links (naar andere websites) geldt eigenlijk hetzelfde.

Het verschil is dat u hier zelf de externe URL invoert, met daarbij altijd het protocol voor het
domein (http:// of https://)

Vink Open link in een nieuwe venster/tab aan. En klik vervolgens weer op toevoegen om de
link aan te maken.



5.3 Mailadressen linken

Ook dit werkt hetzelfde. Voor een link naar een emailadres moet er mailto: het emailadres
gezet worden. Bijvoorbeeld om te linken naar info@hetkanbeteronline vult u
mailto:info@hetkanbeteronline.nl in. Let op: hier moet u juist weer niet “Open link in een
nieuw venster/ tab” aanvinken.

mailto:info@hetkanbeteronline
mailto:info@hetkanbeteronline.nl


5.4 Nieuwsberichten beheren
(BLOG)
Ga in het dashboard naar Berichten in het linker menu:

Door te kiezen voor Alle berichten krijgt u een overzicht van al uw geplaatste
nieuwsberichten. Hier kunt u de berichten beheren.

Kies voor Nieuw bericht om een extra nieuwsitem aan te maken.

Het bewerken en opmaken van een blogbericht werkt exact hetzelfde als een pagina. Zie
daarom hoofdstuk 3 “Pagina’s beheren” voor meer informatie.

De 'uitgelichte afbeelding' wordt de afbeelding die aan het bericht gekoppeld wordt en in de
overzichtspagina zichtbaar is. Na het publiceren van een nieuwsbericht wordt deze automatisch
aan de nieuwsberichten op uw website toegevoegd.

Tip: SEO technisch (zoekmachine optimalisatie) is het verstandig om het nieuwsbericht een
relevante categorie te geven, dit kan bij het blokje “Categorieën”.



Ook “Tags” zijn waardevol op het gebied van SEO, dit zijn steekwoorden die wederom
relevant zijn voor het bericht en kunnen ingevoerd worden in het blokje “Tags”:

5.5 Portfolio beheren

Dit werkt in de basis hetzelfde als het beheren van Blog berichten. Kies in het dashboard voor
Portfolio om een bestaand portfolio item te bewerken, of kies voor Add New portfolio om een
nieuw portfolio item aan te maken.

Vervolgens kunt u aangeven in welke categorie het portfolio item valt. Ook kunt u aangeven
wat voor soort portfolio item het moet worden, bijvoorbeeld een portfolio item met een (of
meerdere afbeeldingen) of met een video.
De 'uitgelichte afbeelding' wordt de afbeelding die in het portfolio overzicht zichtbaar is.

Na het publiceren van een portfolio item wordt deze automatisch aan de nieuwsberichten op uw
website toegevoegd.



6. Menu’s beheren

Om uw menu’s te beheren gaat u in het dashboard in de linkerbalk naar:
Weergave → Menu’s

U krijgt dan het Menu scherm voor u, selecteer eventueel bovenin het juiste menu en klik op de
knop selecteren. Vervolgens kunt u pagina’s toevoegen aan het menu door in het blokje
Pagina’s de toe te voegen pagina te selecteren en vervolgens op Aan menu toevoegen te
klikken.

Om in het menu een subitem aan te maken, sleept u de betreffende pagina in het overzicht een
stukje naar rechts, onder het hoofditem.



Eventueel kunt u ook externe links opnemen in het menu door op Links te klikken en daar
een eigen URL in te vullen.

Tip: Vergeet na het bewerken niet om het menu op te slaan.

Tot slot

Dit was de algemene basishandleiding voor WordPress. We hebben deze zo beknopt mogelijk
gehouden en enkel een specifiek aantal basishandelingen behandeld.

Wanneer u een op maat gemaakte handleiding wilt, specifiek afgestemd op uw website,
neem dan contact met ons op. Ook bieden wij een korte WordPress cursus aan bij ons op
kantoor of desgewenst op locatie. Wanneer u hier meer informatie over wilt neem dan
vrijblijvend contact met ons op.

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 036 – 20 22 050.


