
WordPress Blog Maken
Een praktische handleiding ooor he  �aken oan je eigen WordPreisis Blog



Algemene Informatie
Dit is versie 1.1 van dit boek, voor de meest recente versie kunt u terecht op

http://www.wpmagazine.nl/

Disclaimer:

Bij het samenstellen van dit boek is de grootst mogelijke zorg besteed aan de

juistheid van de opgenomen informatie.

Herbert-Jan van Dinther kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige

onjuist verstrekte informatie in die boek.

Een aantal van de links in dit boek zijn partner links, mocht je via die links een 
product of service bestellen, dan kan het zijn dat ik daarvoor een compensatie 
ontvang.

Wees niet bang, ik gebruik die producten en services zelf en ze bieden echt goede 
waar voor hun geld.

Belangrijk:

Je mag dit boek weggeven!

Dit boek mag alleen in deze vorm worden verspreid, het is niet toegestaan de inhoud

en/of opmaak te wijzigen, of informatie uit dit boek op een andere wijze te gebruiken.

Plaatst dit boek op je website, geeft het aan de leden van je mailing lijst of geeft het

weg als bonus.

Zoek je een handleiding voor het gebruik van een WordPress website kijk ook op 
htp://wwwwwp�agaiinewnl/
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Domein naam registeren
He  eeris e wa  je �oe  doen o� een goede is ar   e �aken �e  je WordPreisis Blog iis een eigen 
do�ein naa� regiis erenw

Miisischien heb je al een naa� in gedach en of wil je jgiis  eeris e eoen brainis or�en o� wa  ex ra 
ideeën op  e doenw

Zorg bij een do�ein naa� da  hij �akkelijk  e on hogden iis en da  je geen �erkna�en gebrgik w

Wil je wel een �erknaa� gebrgiken, iorg dan da  je eeris   oeis e��ing heb  oan de �erknaa� 
hogderw Doe je da  nie , dan kgn je la er een hoop proble�en krijgenw

Voor de opie  die ik ng ooor ogen heb, en waar ik deie handleiding �ee �aak iis he  do�ein 
htp://wpblog�akenwnl (in�iddelis geïn egreerd �e  wp�agaiinewnl)

De do�ein naa� regiis reer ik oia Vi�exxweg waar ik al een webisi e hoistng pakke  hebw

Na de regiis rate en de ise -gp oan Vi�exxweg hoistng en do�einnaa� oerischijn  al isnel een ischer� 
�e  de �elding da  je een webisi e kgn  gaan plaa isenw

 lis di  ischer� oerischijn  wee  ik dan de URL ooor de do�en naa� actef iis de isi e opgebogwd kan 
wordenw
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WordPress Installeren
De inis allate oan WordPreisis doe ik oia Inis alla ron, he  webapplicate plator� da  Do�einrgi� ewnl 
aanbied w

He  ooordeel oan Inis alla ron iis da  alleis ooor je gedaan word w He  gploaden oan de beis anden ooor 
de WordPreisis ise -gp, he  aan�aken oan de da abaise en de login gegeoenisw

Je kgn  oia Inis alla ron een heleboel applicateis en con en  �anage�en  isyis e�en inis allerenw Hier 
kieis je na ggrlijk ooor WordPreisis

In he  oolgende ischer� kieis je ooor Inis alleer deie applicate

Ng iselec eer je de plaa is ooor de inis allate, dgis do�ein naa� en eoen geel een �apw Hier kieis ik 
ooor de �ap /blogc�is/ in plaa is oan de is andaard Blogw
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Daarna de is andaard kegien gebrgiken en de opte ooor backgp en ag o�atische gpda e aanoinkenw

Copier daarna de gebrgikerisnaa� en wach woord, di  iijn je la ere inloggegeoenis ooor je blogw

Wijiig dan de webisi e naa� en de  agline naar ie is da  goed bij jogw isi e pais w
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Laa  de reis  ioalis he  ng iis en klik op Inis alleren

Ng nog eoen gedgld hebben  erwijl inis alla ron iijn werk doe w

Na een paar �ing en iis de baisiis inis allate klaar en kgn je inloggen oia de wp-ad�in linkw
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Inloggen bij WordPress
O� in  e loggen bij WordPreisis ko� je bij di  ischer�  erech  waar je je gebrgikerisnaa� en 
wach woord inogl w

Na he  inloggen krijg je he  WordPreisis Daishboard  e iienw Vangi  di  Daishboard kgn je de hele isi e 
beheren en je pagina’is en berich en �akenw
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Volgende is ap: Je WordPreisis confggrate goed ieten en de is andaard inis allate inhogd oerwijderenw

WordPress Blog Configureren
Er iijn een aan al inis ellingen die je eeris  goed �oe  ieten, ioalis de Per�alinkis optew

Die opte iorg  ooor goede URL’is die gebaiseerd worden o� de t elis oan je pagina’is en berich enw

S andaard �aak  WordPreisis URL’is �e  een /?p=id ng��er en da  willen we ng ne  nie w

Ga daaro� naar Inis ellingen -> Per�alinkis en kieis de opte Berich naa�

Nada  je deie wijiiging opgeislagen heb  iijn je URL’is een is gk dgidelijker ooor ioek�achine’is en ooor 
je beioekerisw

Ng wil ik da  in de URL de opte /blogc�is/ nie   e iien actef iis en de link gewoon werk  ionder die 
�ap naa�w

Daarooor ga ik naar de alge�ene inis ellingen en oerwijder /blogc�is in he  oeld Si eadreis
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Bij de alge�ene inis ellingen oerander je ook de Tijdione en de da g� no ate

Na die wijiiging isla ik de per�alinkis nog�aalis op, ionder da  ik daar ie is oeranderw

De oolgende is ap iis wa  laistger �aar heel belangrijkw

Ga �e  een FTP progra��a, ioalis Fileiilla naar de FTP iseroer kan  oan je webisi ew

De gegeoenis ooor die login heb  je al eerdere gekregen oan je hoistng prooiderw

Download ng he  beis and indexwphp gi  je WordPreisis inis allate �ap
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Open he  gedownloade beis and �e  een edi or ioalis Kladblok en wijiig dan de regel 17 ioda  je 
inis allate �ap er in ko� w In �ijn geoal dgis blogc�is/

Upload he  gewijiigde beis and naar de �ap pgblic_h �l (di  kan er hoistng prooider anderis iijn!)

En oerander dan de naa� oan he  indexwh �l beis and in index_ogdwh �l

Ng iog je isi e bereikbaar �oe en iijn ionder de /blogc�is in de URLw Inloggen doe je ech er wel �e  
de /blogc�is linkw
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 lis je nog de ogde Indexwh �l iie , dan �e  C rl+F5 (Windowis opte) je browiser ischer� oeroerisenw

WordPress Blog Lay-Out
Je WordPreisis Blog iie  er ng io gi 

We kijken la er nog naar andere lay-og  opteisw Ng ga je eeris  de is andaard inis allate inhogd 
oerwijderenw

WordPress Installatie Opschonen
Verwijder eeris  he  Hello World berich  oia Berich en ->  lle Berich en en klik op Prgllenbakw

Daarna ga je naar de prgllenbak en �aak je die leeg
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Da ielfde doe je �e  de  bog  pagina, oia Pagina’is, alle pagina’is

WordPress Links
 fankelijk oan je inis allate igl je wel of geen Linkis opte hebbenw

In �ijn geoal iijn die er wel en daaroan wil ik er een aan al oprgi�enw

Heb je een isi e die nie  ooer WordPreisis gaa , dan kgn je alle linkis oerwijderenw

Ga naar Linkis ->  lle Linkis en iselec eer alleis wa  je wil  oerwijderenw

Kieis dan gi  he  drop-down �eng de opte oerwijderen en klik op Ui ooerenw
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Ng ben je klaar �e  he  oprgi�en oan de baisiis inis allate inhogd en kgnnen we de oolgende is ap 
ietenw Jogw eigen baisiis confggrate afrondenw

Basis Configuratie Afronden
WordPreisis ko�  is andaard �e  een Unca egoriied / Geen ca egorie naa� ooor je Blog onderwerpen

Da  ga je eeris  oeranderen oia Berich en -> ca egorieën -> Bewerkenw

Bij he  bewerken oerander je de naa� en �aak je he  Slgg oeld leegw
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Klik op Bijwerken en je heb  je baisiis ca egorie ng goed is aanw

Hier kgn je ook direc  ex ra onderwerpen aan�aken ioda  ie la er klaar is aan alis je berich en gaa  
ischrijoenw

WordPress Gebruikers Profiel
Ng kgn je je eigen profel aan gaan paisisenw Ga daarooor naar Gebrgikeris-> Je Profelw

Daar kgn je een andere klegr co�binate kieien ooor je Daishboardw Ik ielf ie  ook altjd de Toobar 
opte gi  o�da  ik de isi e, alis ik ingelogd ben, wil kgnnen bekijken ionder die balkw
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In he  gedeel e onder de klegr iselecte kgn je nog wa  �eer info ooer ielf kwij , �aar belangrijker iis 
dan je je Scher�naa� oeranderd en die naar iselec eer  in de dorp down opte daar onderw

Kieis ie is da  aanislgi  bij je isi e onderwerp of kieis ooor je eigen naa�w

So��ige WordPreisis  he�a’is la en ook de infor�ate oan je Biografe iien, dgis bepaal ielf of je da  
wil  gaan gebrgikenw

WordPress Lezen Instelling
Bij Leien Inis ellingen kgn je opgeoen of je een is atische pagina wil  gebrgiken ooor je Ho�epage of 
da  je de is andaard berich en opte aan wil  la en is aanw
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Hier kgn je ook aangeoen of je de oolledige berich en wil   onen in je RSS Feed of alleen een 
isa�enoatngw

WordPress Media Instelling
Bij �edia laa  ik de is andaard opteis is aan �aar ik ie  ik wel de �appen op baisiis oan �aand en jaar 
gi w Ik heb de afeeldingen lieoer in een �apw

WordPress Beveiligen
WordPreisis ielf iis goed beoeiligd  egen hackeris �aar je wil  he  ie io �oeilijk �ogelijk �aken o� 
 oegang  o  je isi e  e krijgenw

Daaro� inis alleer ik naais  de Li�i  Login plggin ook de plggin Beter Secgri y

Na inis allate en actoate oan de plggin iis he  eeris e wa  je �oe  doen de Prefx opte con rolerenw

Di  iis na�elijk he  enige problee� da  je heb  �e  Inis alla ron, die gebrgik  de is andaard wp_ prefx 
ooor je da abaise  abellenw

 lis daar dgis nog wp_ is aa  gebrgik dan de opte Change Da abaise Table Prefxw

Di  hoef �aar een keer en dan iis da  beoeiligingisproblee� opgelois w
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De andere opteis oan Beter Secgri y kgnnen je blog oerder dich  t��eren, �aar iorg erooor da  je 
jeielf nie  gi islgi  door een 

Dashboard Clean-UP
In je daishboard kgnnen wa   eoeel infor�ate is aan, iso��ige kgn je gi ischakelen oia de 
Scher�inis ellingen optew
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WordPress Thema’s en Layout
He  gi erlijk oan je WordPreisis blog word  bepaald door een The�ew

Die  he�a’is kgn je ielf oeranderen en er iijn een heleboel gratis  he�a’is  e downloaden oan de de 
WordPreisisworg webisi ew

Je kgn  niegwe  he�a’is ook ioeken en ag o�atisch inis alleren en eoen geel oangi  he   he�a ischer�
gploaden

Probeer je isi e io ischoon �ogelijk  e hogden en oerwijder  he�a’is die je nie  gebrgik w

Klik daarooor op The�a De ailis en kieis dan rech is onderin da  infor�ate ischer� ooor Verwijderenw

De lIoe ooorbeeld opte geef je de �ogelijkheid o� je isi e  e bekijken �e  de  he�a ionder da  he  
 he�a actef word  en je beioekeris he  kgnnen iienw

Ng ben ik een gro e fan oan S gdioPreisis �e  hgn Geneisiis Fra�ework en Child The�eis dgis inis alleer 
ik een pre�ig�  he�a oan die isi ew

Na inis allate en actoering iie  de isi e er ng io gi w
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Voorda  je ng oerder kgn  �e  de lay-og  oan de isi e �oe  je eeris  wa  inhogd  oeooegenw

Dgis ischrijf je een eeris e berich  en �aak je een pagina aanw

La er ooegen we nog een prioacy beleid pagina, een con ac  pagina en een isi e �ap  oew

Basis WordPress Plugins
Voor he  goed fgnctoneren oan WordPreisis iijn er nog een aan al baisiis plgginis nodigw

- Cookieis for Co��en is, o� ispa� bgi en  e hogden
- Con ac  For� 7, o� een con ac  pagina �e  for�glier  e �aken
- PS  g o Si e�ap, o� ag o�atisch je isi e �ap pagina  e ogllen
- WordPreisis SEO by Yoais , ooor nog be ere opte ooor ioek�achine opt�aliisate
- Google XML Si e�apis, o� Google en andere ioek�achineis de jgiis e URL’is  e is gren

O� een niegwe plggin  e inis alleren oan je naar Plgginis en klik je op Niegwe Plggin
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Daar krijg je een ioek oeld waar je de naa� kgn  inogllen oan de plggin die je wil  inis allerenw

In he  ooeriich  ischer� kgn je dan kieien ooor Ng Inis alleren bij de plggin die je wil  gaan gebrgikenw
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Na inis allate actoeer je de plggin

Ng iis de plggin actef en kgn je he� gaan gebrgikenw

Bij Con ac  For� 7 krijg je een niegwe opte  Con ac ”  e iien in je daishboard �eng

Voor he  opieten oan je con ac  pagina copier je de Shor codew

Ga dan naar Pagina’is -> Niegwe Pagina en geef die de t el Con ac  en plaa is de ishor code op die 
paginaw
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Je con ac  pagina laa  dan een inoglischer� iien waar�ee je beioekeris je een e�ail kgnnen is gren

WordPress Widgets Plaatsen
Je �eng in WordPreisis iis de eeris e plaa is waar je je widge is naar kgn  ietenw

Die plaa is hee  in de �eeis e  he�a’is Pri�aire Sidebar

 ndere widge  plaa isen iijn afankelijk oan je  he�a en kgnnen dgis nogal oerischillend iijnw

Een oan de eeris e widge is iis die oan Meeis  recen e berich en, isleep die naar je Pri�aire Sidebar o� 
he� op de isi e  e la en iien

Copyrigh  2014 – 2017 WordPreisis Blog Maken PDF aangeboden  door WPMagaiinewnl     - Pagina: 23

https://wpmagazine.nl/


Me  die eeris e widge  geplaa is  iie  de isi e er ng io gi 

WordPress Menu’s Aanmaken
 Voor de naoigate op je isi e kgn je �eng’is aan�aken 

Ga daarooor naar Weergaoe -> Meng’is en  ype je eeris e �eng naa� in en klik dan op Meng 
aan�akenw
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Daarna kgn je bijooorbeeld alle pagina’is  oeooegen en dan he  �eng opniegw opislaan na die 
wijiigingw

Voor he   oeooegen oan pagina’is klik dan eeris  op Toon alleis, dan kgn je ook direc  een Ho�e link  oe
ooegenw

Maak naais  een pagina �eng ook een �eng aan �e  ca egorieën ioda  je �akkelijk  oegang kgn  
geoen naar je onderwerp archiefw

Die aange�aak e �eng’is kgn je dan alis widge is gaan plaa isen op een plaa is  die jij geischik  oind w

Sleep daarooor de widge   angepais  �eng naar de jgiis e plaa is, geef he  een t el en iselec eer he  
�eng da  je wil  la en iienw
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Na deie is ap iie  de isi e er al wa  �eer aangekleed gi w

Je isi e iis ng oerder klaar o�  e gaan ischrijoen!

Leeis �eer ooer Plgginis, Noodiakelijk Pagina’is en Berich en op WordPreisis Magaiine
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WordPress Blog Bronnen
Een ooeriich  oan de bronnen die ik gebrgik ooor he  bogwen oan een WordPreisis Blog

Vi�exxweg

Nederlandise Do�ein regiis rar en Webisi e Hoistng prooider �e  gi er�a e be aalbare accogn is en 
gi is ekend isgppor w

The�eForeis 

Be aalbare pre�ig� WordPreisis The�eis ooor iedere is�aakw

S gdioPreisis

S gdioPreisis Geneisiis Fra�ework en Child The�eis, profeisisionele WordPreisis The�a’is die ook bijionder
geopt�aliiseerd iijn ooor oeiligheid, isnelheid en ioek�achine geopt�aliiseerdw

Nie  goedkoop, wel erg goed! Me  gi is ekende ise -gp infor�ate ooor iedere  he�aw

Elegan  The�eis

Elegan  The�eis leoer  wel heel oeel The�a'is ooor een lage prijisw Ze leoeren ook goede docg�en ate 
ooor de inis allate en confggrate oan een niegw  he�aw

WordPreisisworg

Nederlandis alige Download isi e oan ielf  e inis alleren WordPreisis isofwarew

WordPreisis Forg�is

Nederlandis alig forg� ooor hglp �e  ielf gehois e WordPreisisworg oerisiew

Bonus Bronnen

I�age fer

Gratis  e gebrgiken afeeldingen ooor je blog

Pho oDgne

Goedkope hoge kwali ei  royal y-free fo o’is

Voor een Engelis alige Blog kgn je gebrgik �aken oan Greengeekis hoistng en Na�echeap ooor 
do�einna�enw
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