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HOE MET
WORDPRESS
WERKEN?
Handleiding

Een handleiding over hoe je met WordPress te werk moet gaan.
Kort en duidelijk uitgelegd. Hierna kan je lettertypes,
lettergroottes wijzigen, de kleuren aanpassen, afbeeldingen
toevoegen, opslaan zoals het hoort en nog veel meer!

KaViZo
VICTORIA – 6BI – CFO
URSULINEN MECHELEN

STAP 1: Inloggen
Je hebt van ons, KaViZo, de inloggegevens gekregen. Nu kan je inloggen op je mooie website die we
voor u maakten! 😊
Om je in te loggen klik je op de link of surf je ernaar. Achter je link typ je /admin. Nu kom je op het
inlogscherm van WordPress (het programma waarmee we websites realiseren) terecht.
Je vult hierin:



De gebruikersnaam
Het wachtwoord

Nu ben je ingelogd. 

STAP 2: Dashboard
Het dashboard is dé plek waar je het één en ander over jouw website te weten komt. Zo kun je in
zien hoeveel berichten je al hebt geplaatst, uit hoeveel pagina's jouw website bestaat, hoeveel
reacties er al zijn achtergelaten, welke berichten het meest recent zijn gepubliceerd en nog veel
meer.

De linkerkolom is het belangrijkste, dat is namelijk het menu van de WordPress beheersomgeving.
Dit menu kan per WordPress site verschillen.
Telkens wanneer je inlogt en er een update klaar staat, is het best om die uit te voeren. Er gaat niets
wijzigen aan je site, het wordt enkel verbeterd/geüpdatet. Bij Pagina’s kan je een volledige nieuwe
pagina toevoegen of je verschillende bestaande pagina’s bekijken.





Berichten: hier kun je blogberichten, nieuwsberichten, aanbiedingen enzovoorts plaatsen en
bewerken
Media: hier kun je foto’s, video’s en andere media toevoegen en bewerken
Pagina’s: hier kun je teksten en afbeeldingen plaatsen op de pagina’s van je website of een
nieuwe pagina aanmaken
Reacties: hier vind je reacties van mensen op je berichten
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Profiel: hier kun je je persoonlijke informatie en voorkeuren aanpassen
Gereedschap: hier vind je enkele extra tools
Weergave: hier kun je zaken als het thema, de widgets en de menu’s aanpassen
Plugins : hier kun je alle WordPress plugins beheren  voegen functies en features toe aan
je WordPress-website. Je kan bijvoorbeeld, sociale mediaknoppen, een fotogalerij of Google
Maps integreren op je WordPress-website
Gebruikers: hier kun je gebruikers beheren en aanmaken (je kan hier je profiel aanpassen)
Instellingen: hier kun je de instellingen van je WordPress website beheren

STAP 3: Bewerkingsprogramma’s: wat en hoe?
Als je op het 🏠 linksbovenaan klikt, dan kan je je website bezoeken. Nu
verkrijg je een zwart balkje boven je website.
We gebruiken 2 bewerkingsprogramma’s:



Customizer: die zit er al automatisch in door WordPress
Elementor: een plugin die we hebben geïnstalleerd om sneller en efficiënter widgets te
bewerken

Als je de header wilt aanpassen, het bovenste deel waar bv. je menu en logo staan, dan gebruik je
customizer. Als je de footer wilt aanpassen, het onderste deel waar bv. extra informatie staat, dan
gebruik je ook customizer.

Wil je iets bewerken tussen de header en de footer, dus de body van je website? Dan gebruik je
Elementor.
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Als je iets wilt wijzigen klik je in de zwarte balk op “bewerk met Elementor”. Nu kan je bv. een
afbeelding wijzigen. Als je op een afbeelding staat, verschijnt er
een blauw pennetje en dan klik je er op. Na het wijzigen klik je
altijd op de groene knop bijwerken anders zijn al je wijzigingen
verloren!

Stel dat je per ongeluk iets hebt gewijzigd, klik dan NIET op
bijwerken maar verlaat gewoon de site. Je krijgt dan de melding dat
je wijzigingen verloren gaan en dan klik je op verlaten.

Wil je na het bewerken je site bekijken en heb je het bijgewerkt? Selecteer alles dat achter de link is
bijgekomen en doe het weg.

STAP 4: Widgets, knoppen, secties, …
Tijd om te bewerken!
Om te bewerken gebruiken we Elementor. Dit bewerkingsprogramma biedt ons veel verschillende
dingen die gratis zijn. Je kan knoppen toevoegen, widgets, een afteller, … Je kan ook de Pro versie
gebruiken, je kan dan meer bewerken maar dat kost natuurlijk geld. Het volstaat dus om met de
gratis versie te werken.
Om een knop toe te voegen ga je naar de gewenste pagina en de plaats waar je die wilt zetten. Je
klikt dan boven in het zwarte balkje op “bewerken met Elementor”.
Je kan dan 3 dingen bewerken:




De inhoud (tekst, link, icoon, …)
De stijl (kleur, vorm, …)
Geavanceerd (bewegingseffecten, marge, …)

Helemaal onder je pagina kan je iets
nieuw toevoegen zoals een Google
map, een afbeelding, een video, …
Hiervoor klik je op het rode plusje
en sleep je uit de linkerkolom wat je
wil.
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Je kan ook je structuur kiezen. Dus wil je dat 2 afbeeldingen naast elkaar staan met bv. een link erop?
Dan kies je deze structuur:

Om dit na te maken kies je de 4de structuur
en voeg je afbeeldingen toe die verwijzen
naar de gewenste pagina door de link aan te
passen.

STAP 5: Galerij plugin
Wil je jouw werk laten zien aan de bezoeker door een mooie fotogalerij? Dat kan. Hiervoor heb je
een plugin nodig. Wat wij meestal gebruiken is “NextGen Gallery”. Het is gemakkelijk en snel te
gebruiken. Om deze plugin te installeren voer je de volgende stappen uit:
1.
2.
3.
4.

Je klikt op Plugins en dan op “Nieuwe plugin”
Rechtsbovenaan typ je in je zoekbalk de naam
Je klikt op “Nu installeren”
Als het voltooid is klik je op “Activeren”

Om een overzicht te hebben van je geïnstalleerde plugins klik je op “Geïnstalleerde
plugins”. Hier kan je duidelijk zien welke je gebruikt.

Om zo een fotogalerij te maken voer je de volgende stappen uit:
1.
2.
3.
4.

Je klikt op “NextGen Gallery” in je dashboard
Dan op “Add Gallery / Images”
Nu duid je aan: “Create a new gallery” en geef je het een naam
Nu kan je foto’s invoegen door op “Browse” te klikken of foto’s erin
te slepen
5. Dan klik je op “Create en select”
6. Als je de foto’s hebt gekozen klik je op “Upload files”
Nu je galerij aangemaakt is kan je die toevoegen op de gewenste
pagina. Dit doe je met Elementor.
Je gaat een nieuwe sectie toevoegen dus het rode plusje. Je kiest de
eerste structuur. Daarna kies je een tekstbewerker.
Je klikt op “Add Gallery” en selecteert je galerij. Nu komt er een shortcode op het
scherm. Wanneer je klikt op bijwerken en opnieuw naar je website surft dan staat
je prachtige fotogalerij er op.

4

Om een galerij te verwijderen klik je terug op “NextGen
Gallery”. Je duidt dan de galerij aan die je wilt verwijderen.
Je klikt bij “Bulk actions” op delete en dan op apply.

STAP 6: Pagina’s, menu
Om al je pagina’s te bekijken ga je naar je dashboard en klik je op “Pagina’s”. Je krijgt een mooi
overzichtje. Wil je een nieuwe pagina toevoegen? Dan klik je op “Nieuwe
pagina”. Je voegt een titel toe en klikt op publiceren, want we gaan bewerken
met Elementor en niet met customizer.
Daarna klik je op “Pagina bekijken”. Nu kan je met wat creativiteit er een mooie
pagina van maken. Let op, je hebt nu een pagina gemaakt, maar die zit nog niet in je menu. Een
bezoeker kan dus niet via je menu naar de nieuwe pagina gaan. Door dit op te lossen ga je het
toevoegen aan je menu.
Dit doe je door de volgende stappen uit te voeren:
1.
2.
3.
4.

Je klikt op customizer
Je gaat naar menu’s en klikt op Main
Je klikt op items toevoegen
Je selecteert de nieuwe pagina

Nu kan je de volgorde van je pagina bepalen. Wil je dat die na de homepagina komt of helemaal als
laatste? Dit doe je door de naam te slepen waar je wilt.

STAP 7: Duplicator, back-ups
Stel dat je jouw prachtige website kwijt bent geraakt door per ongeluk iets te wijzigen of te
verwijderen! Dat willen we natuurlijk voorkomen. De meest efficiënte manier is om back-ups te
maken. Zo kan je nog steeds met een versie die je hebt opgeslagen je website terug krijgen.
Hiervoor is er weer een plugin nodig, Duplicator. Het is heel makkelijk te gebruiken.
Je klikt op Duplicator bij het dashboard en voert deze stappen uit:
1.
2.
3.
4.

Klik op “Create new” rechtsbovenaan
Geef het een gepaste naam (datum + naam) zoals bv. 2022_03_23_naamwebsite
Klik dan op de blauwe knop “Next”
Als het klaar is met het scannen krijg je meestal deze
melding. Je duid het vierkantje aan en klikt op “Build”
5. Daarna klik je op “Download both files”. Je bewaart deze
netjes in een map met de naam back-ups.
Neem altijd een back-up als je iets verandert aan de website!
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STAP 8: Afmelden
Na je back-up kan je je afmelden van je account voor de veiligheid.
Heel simpel, rechtsbovenaan klik je op “Afmelden”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hopelijk kan je nu zelfstandig jouw website aanpassen! 😊

Indien er nog vragen zijn kunnen ze gesteld worden via onze mail:
kavizo.6bi@gmail.com
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