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1. WordPress

Jouw website is gebouwd op een van de meest populaire systemen in de wereld,
WordPress! Hierdoor krijg je de mogelijkheid om de gehele website zelf te beheren.

Hieronder vind je het overzicht van het dashboard en de meest voorkomende tabs.

Om in te loggen op het WordPress dashboard navigeer je naar de aangeleverde links uit de
e-mail. Houdt je inloggegevens geheim en zorg voor een sterk wachtwoord voor extra
veiligheid.

1.1 Media
Hier kunnen alle bestanden (foto’s, documenten, video’s etc.) beheert worden voor op de
website. Je kan deze simpelweg selecteren vanaf je computer of vanuit een folder meerdere
uploaden.

⚠Belangrijk: we raden aan om bestanden van maximaal 1.5MB up te loaden naar je
website. Hierdoor blijft de website snel en hoeven bezoekers niet lang te wachten op
bestanden zoals afbeeldingen.

1.2 Berichten
Hier kunnen nieuwsberichten (of bijvoorbeeld events) aangemaakt, beheert & verwijderd
worden voor in het nieuwsoverzicht. Deze wordt meestal standaard gekoppeld aan een
pagina’s zodat je berichten automatisch zichtbaar worden.

1.3 Pagina’s
Hier kunnen pagina’s aangemaakt, beheerd & verwijderd worden voor op de website. Zie het
onderwerp ‘3. Beheren van content’ voor meer gedetailleerde informatie.

1.4 Menu’s
Hier kunnen menu’s beheert worden op verschillende locaties. Dit kan je doen door te
slepen met de verschillende pagina’s of berichten. Aan de linkerkant van je scherm kan je
nieuwe pagina’s en berichten toevoegen.

1.5 Theme settings
Voor het beheren van de technische aspecten kan je navigeren naar ‘Theme Settings’. Hier
kan je o.a de sociale media kanalen, tracking codes (Google Analytics, Google Optimize
etc.) en specifieke thema instellingen instellen.
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2. Beheren van content

Zoals eerder benoemd in het document wordt de gehele website beheert door ‘Blocks’ maar
voor het zover is moeten we onze nieuwsberichten, pagina’s etc. eerst kunnen beheren.

2.1 Overzichten
Hiervoor is er bij elk soort berichttype een handig overzicht.
Om hier te komen navigeer je naar: Berichttype & Alle berichttypes. (Bijv. alle pagina's)

Afbeelding: na het succesvol navigeren krijg je altijd zo’n gelijkwaardig overzicht te zien.

Als je met je muis over een bericht gaat krijg je de volgende opties te zien:

1. Bewerken
Opent een nieuwe pagina waar je de indeling zoals teksten, afbeeldingen kan
beheren van het geselecteerde bericht.

2. Snel bewerken
Snelle manier om instellingen aan te passen van het bericht zoals de categorie,
datum, auteur en zichtbaarheid.

3. Prullenbak
Verplaatst het bericht naar de prullenbak.
⚠ Belangrijk: je kan berichten uit de prullenbak terughalen of definitief verwijderen.

4. Bekijken
Opent de pagina zoals bezoekers deze zouden zien.
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2.2 Layouts & blocks
Meestal het meest uitdagende van het opzetten van de website is het beheren van de
layouts. Om te starten navigeer je naar een pagina en krijg je het volgende te zien:

Dit is de Gutenberg editor van WordPress en is een van de nieuwste functionaliteiten en de
toekomst van het platform. Hier kan je heel gemakkelijk de website beheren door de ‘Blocks’
te gebruiken waar we het eerder over hadden.

Om te starten klik je op de ‘+’ en krijg je het volgende te zien:

Hier kan je een blok selecteren die op de pagina getoond moet worden. Per website kan het
verschillen welke blokken wij aanmaken maar meestal komen de volgende terug:

1. Content
Indelen van content blokken zoals paragrafen, afbeeldingen & knoppen in een grid.

We zorgen dat deze allemaal hetzelfde functioneren zodat er geen extra uitleg nodig is.

Gewenste blok toegevoegd? Klik op de tabjes om deze aan te passen.
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2.2.1 Contentblok

Het "Content block" is een van de standaard blokken die meegeleverd wordt bij jouw
website. Afhankelijk van jouw wensen zullen sommige elementen wel of niet aanwezig zijn.
De blokken zijn allemaal soortgelijk in structuur en daarom soortgelijk in werking.

1. Content
a. Dit tabje is bedoeld zodat je kan zien welk block dit is. Voor andere blokken

zou hier bijv. USPS of News items kunnen staan.
2. Layout

a. Dit is waar je de layout aanmaakt. Hier plaats je ook teksten en afbeeldingen.
De layout is opgedeeld in een 12 koloms layout. Dit is een standaard
afmeting waarmee layouts kunnen worden opgebouwd. 6 kolommen.
In de afbeelding hieronder zie je "One of three" columns. Dit betekent dat het
opgedeeld is in drieeën en de kolommen dus 4 kolommen breed zijn per stuk
(want 3 x 4 = 12)

3. Settings
a. Hier vind je een aantal instellingen voor het content block. Denk hierbij aan

ruimte boven en onder het blok, verticale en horizontale uitlijning en
achtergrondkleuren.
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2.2.2 Contentblok layout

Zoals uitgelegd in de vorige pagina, kan je verschillende elementen toevoegen. Dit
hoofdstuk licht dit verder toe.

Wanneer je rechts onderin het blok op "Nieuwe regel" klikt (Afhankelijk van je website kan dit
ook zijn: "Nieuw blok", "Nieuw element", "Nieuw kolom")

Wanneer je hierop klikt zie je bovenstaand screenshot. Hier hebben we twee tabjes.

1. Block builder
a. Hieronder plaats je al je inhoud zoals afbeeldingen, teksten, lijsten etc.

2. Columns
a. Hier pas je de breedte en andere instellingen van het kolom aan.
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In bovenstaand screenshot heb ik geklikt op "New element". Hierin kunnen verschillende
opties staan, afhankelijk van jouw wensen. Dit zijn de 4 basiselementen die elke website
heeft.

1. Paragraph
a. Standaard tekst element voor teksten, titels, linkjes.

2. Image
a. Afbeelding element, schaalt responsive mee en heeft ondersteuning voor

links.
3. Button

a. Call to action button / link
4. Embed

a. Mogelijkheid om YouTube of Vimeo filmpjes te plaatsen

In bovenstaand screenshot heb ik een paragraph element toegevoegd. Wanneer je op het
potloodje klikt, kan je de inhoud aanpassen. Het beschikt over standaard opties van een
tekstbewerker. Denk hierbij aan titels, dikgedrukte tekst, linkjes, tabellen.

Onder het tandwieltje vind je opties voor uitlijning en ruimtes rondom het element.
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3.2.3 Contentblok kolommen

Zoals eerder vermeld, is het contentblok opgedeeld in twaalf kolommen. In dit hoofdstuk
lichten we dit verder toe.

1. Column width
a. Standaard staat dit op 12 kolommen, dit is dus de volledige breedte. Je kan

een waarde kiezen tussen 1 en 12 om jouw gewenste layout te maken.
Wanneer je over de twaalf kolommen  heen gaat, zal het element op de
volgende regel geplaatst worden.

2. Column offset
a. Soms wil je dat er wat meer ruimte zit tussen de verschillende kolommen Dat

kan met column offset. De offset komt altijd links van het element. ⚠Let op:
dit telt mee in de 12 koloms regel.

3. Order
a. Zet de volgorde van het blok op telefoon en tablet in het element.

4. Anchor ID
a. Voeg een custom ID toe aan het blok zodat je een link of cta aan kan maken

die scrollt naar het element. Dit doe je als volgt: #jouw-id
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3.2.4 Content block voorbeeld layouts
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