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Hoofdstuk 1 WordPress

 1.1 Site bouwen

Internet bestaat nog maar relatief kort. Het is enorm gegroeid. Er zijn 
enorm veel websites. Tegenwoordig kan bijna iedereen een site maken. Er 
zijn verschillende manieren om een site te bouwen.

 1.1.1 Soft ware
Verschillende soft warebedrijven zijn programma’s gaan maken waar-
mee het ontwikkelen van een website makkelijk gaat. Veel van deze pro-
gramma’s werken volgens het principe What You See Is What You Get 
( WYSIWYG). Dat betekent dat je op je scherm de site gaat maken, je 
schrijft  je teksten, je voegt afb eeldingen en kleurtjes toe en de soft ware ver-
taalt jouw site naar de juiste html-code. Bekende programma’s zijn Dream-
weaver en Frontpage. Hiermee werd het maken van een site voor iedereen 
toegankelijker.

 1.1.2 CMS
Naast soft wareprogramma’s om je eigen site te bouwen, komen er online 
steeds meer mogelijkheden, zogenaamde Content Management Systemen 
(CMS). Deze variëren van kant-en-klare sites, waar je direct iets op kunt 
plaatsen, tot systemen waarmee je een hele site vanaf het begin opbouwt. 
Denk aan Blogspot van Google, Joomla!, Drupal en WordPress. Groot 
voordeel van deze programma’s is dat je overal aan je site kunt werken. Je 
hoeft  niet je eigen computer bij je te hebben om een stukje te schrijven of 
een foto te plaatsen. In het CMS-systeem staan upload-mogelijkheden zo-
dat je vanaf elke computer een afb eelding kunt uploaden naar je site.

 1.2 Webdesign

Een website bouwen kan iedereen leren. Veel bedrijven en winkels hebben 
vaak geen tijd om een eigen site te bouwen. Toch is het hebben van een 
website tegenwoordig bijna noodzakelijk. Veel mensen die iets willen ko-
pen kijken eerst op internet wat er te krijgen is of vergelijk prijzen online. 
Zakelijk gezien kun je dus bijna niet zonder.
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In dit boek gaan we een site bouwen voor een klant. Je vormt met een 
groepje een bedrijf dat een site gaat ontwikkelen voor een klant. Je gaat 
praten met de klant, zijn behoeft es achterhalen, een plan maken en bou-
wen. Gedurende het proces zullen jullie regelmatig contact hebben met de 
klant, jullie ideeën en ontwikkelingen presenteren aan de klant. Regelma-
tige terugkoppeling met de klant is namelijk van groot belang. Wanneer 
je pas aan het einde van het proces het resultaat aan de klant laat zien, kan 
het gebeuren dat de klant helemaal niet tevreden is met het resultaat en 
dan is al het werk voor niets geweest. Door regelmatig met de klant con-
tact te hebben, weet je of je op de goede weg bent en de klant ziet dat jullie 
hard aan de site aan het werk zijn.

Opdracht
•  Maak een groep van vier personen met wie je wilt en kunt samenwerken.
•  Voor jullie gaan beginnen is het goed om een bedrijfsnaam te hebben. Je 

werkt als een team en dat team heeft  een naam. Bedenk een leuke naam.

 1.3 Waarom WordPress?

Een site bouwen is keuzes maken. De eerste keuze die je moet maken is op 
welke manier je een site maakt. Gebruik je soft ware op je eigen computer 
of bouw je een site met behulp van een CMS-systeem? En welk program-
ma gebruik je dan?

 1.3.1 CMS
Wij kiezen voor een CMS. Het voordeel van een CMS is dat het online 
staat en dat je vanaf elke computer kunt werken aan de site. Daar komt bij 
dat CMS veel eenvoudiger is dan andere systemen. Om een leuke site neer 
te zetten heb je weinig tot geen kennis nodig van html, php en dergelijke. 
En je hoeft  ook geen ontwerper te zijn die met mooie kleuren en afb eeldin-
gen een site in elkaar zet.

 1.3.2 WordPress
We kiezen voor WordPress van WordPress.org. Deze versie geeft  je als 
bouwer de mogelijkheid om alles aan te passen wat je wilt aanpassen. Deze 
mogelijkheid heb je niet bij Blogspot of WordPress.com. Daar moet je het 
doen met de opties die de site biedt. En dat is, voor een professioneel uit-
ziende site, erg beperkt. Het voordeel van WordPress, boven bijvoorbeeld 
Joomla! of Drupal, is dat WordPress eenvoudig te begrijpen is, overzichte-
lijk en toch alle vrijheid geeft  om een eigen site te maken. Joomla! heeft  bij-
voorbeeld veel weg van WordPress, maar is in het opbouwen van een site 
veel uitgebreider en daardoor ingewikkelder.
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 1.4 Wat is WordPress?

 1.4.1 WordPress online
Er zijn twee soorten WordPress. De eerste en makkelijkste versie is een 
online versie van het programma. Bij deze versie werk je met een uitge-
klede versie van WordPress. Je kunt je aanmelden via de WordPress-site 
(www.wordpress.com) en je hebt direct toegang tot het maken van een site. 
De mogelijkheden zijn beperkt. Maar wil je in korte tijd, zonder veel ken-
nis van html en dergelijke, een site neerzetten, dan biedt WordPress.com 
een goed alternatief.

 1.4.2 WordPress-soft ware
Wij gaan werken met de andere versie van WordPress, omdat we alles zelf 
willen bepalen en maken. Daarvoor hebben we de soft ware nodig. Je hebt 
dan toegang tot de standaardbestanden. Zo heb je bijvoorbeeld toegang 
tot de stylesheet van de site, het css-bestand, waarin alle opmaak staat be-
schreven. Deze kun je helemaal aanpassen zoals je zelf wilt. Hier komen 
we in hoofdstuk 7 op  terug.

 1.4.3 Open source
WordPress is een open-source-systeem. Open source wil zeggen dat de 
soft ware is ontwikkeld door een groep mensen, een gemeenschap, die het 
leuk vindt om eraan te werken. Dat heeft  een aantal voordelen. De eerste 
is, dat het gratis is. Maar misschien nog wel belangrijker, is dat er constant 
aan gewerkt wordt om het te verbeteren. Iedereen kan vrijwillig meehelpen 
de WordPress-soft ware te verbeteren. Belangrijke updates hebben bijvoor-
beeld te maken met updates van browsers. Als bijvoorbeeld Microsoft  een 
nieuwe versie van Internet Explorer lanceert, kan het zijn dat de site on-
leesbaar wordt. Dankzij de WordPress-gemeenschap volgt er snel een up-
date van WordPress zodat jouw site ook in de nieuwe versie leesbaar blijft . 
WordPress houdt je op de hoogte van de laatste updates. Het is dan ook 
belangrijk om regelmatig je WordPress-site te updaten. Daar komen we la-
ter op terug.

 1.4.4 Forums
Een ander voordeel van open source is dat er veel informatie en randsoft -
ware te verkrijgen is op internet. Omdat iedereen kan meedenken en bou-
wen aan de soft ware heeft  iedereen ook wel een mening. Er zijn onge-
lofelijk veel forums te vinden. En over alle soorten soft ware is wel een 
discussie te vinden. Maak tijdens het bouwen van de site gebruik van deze 
forums.
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Opdracht
•  Ga op internet op zoek naar het laatste nieuws, updates en randsoft ware 

voor WordPress.

 1.5 Basisbegrippen in WordPress

Voor we WordPress gaan installeren presenteren we eerst een lijst met be-
grippen die je tijdens het bouwen van je site tegenkomt.

 1.5.1 Th ema’s
Een thema of template is een sjabloon voor een website. In een  thema zit 
de lay-out van de site verwerkt: kleuren, lettertypes, weergave van  menu’s 
en dergelijke. Th ema’s kun je zelf kiezen. Je kunt kiezen voor een  thema 
omdat je de kleuren mooi vindt, of omdat je de opbouw van de  pagina 
mooi vindt. Maar je kunt ook een thema kiezen omdat het voldoet aan 
wat jij met de site wilt. Zo zijn er thema’s gemaakt speciaal voor web-
shops, foto blogs of portfolio’s. Sommige thema’s kun je heel makkelijk aan 
je  eigen smaak aanpassen doordat je ze in het CMS kunt bewerken. Bij an-
dere thema’s is dat moeilijker. Maar het blijven open-source-bestanden, 
dus alles is aan te passen, te verbeteren of naar je eigen hand te zetten.

 1.5.2 Widgets
Widgets zijn modules die je op de site kunt plaatsen. Je kunt het vergelij-
ken met blokken op je pagina. Voorbeelden zijn: zoekfunctie, een kalender, 
menu enzovoort. In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op widgets en bespre-
ken we er een aantal.

 1.5.3 Plugins
Een plugin is soft ware die je op je site kunt installeren. Het is soft ware ge-
schreven voor WordPress. Er zijn ongelofelijk veel verschillende plugins 
beschikbaar. Je kunt het zo gek niet verzinnen of er bestaat wel een plugin 
voor. In hoofdstuk 6 gaan we uitgebreid in op plugins.

 1.5.4 Gebruikers
Gebruikers – het woord zegt het al – zijn de mensen die de site gaan ge-
bruiken. Het zijn dus niet alleen de bezoekers, maar ook de mensen die de 
site gaan beheren. Een voorbeeld: wanneer er op je site een afgeschermd 
gedeelte is, beveiligd met een inlog, zijn alle mensen die zich hebben aan-
gemeld en kunnen inloggen gebruikers geworden. Nu wil je natuurlijk niet 
dat deze gebruikers ook je artikelen kunnen wijzigen, maar alleen dat ze 
een reactie kunnen plaatsen of een vraag kunnen stellen. Deze gebruikers 
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krijgen dus maar hele beperkte rechten. De site-beheerder is degene die de 
meeste rechten heeft  en dus de hele site kan aanpassen. We bespreken dit 
in hoofdstuk 3.

 1.6 Benodigdheden

Voor we aan de installatie van WordPress beginnen moeten we eerst 
 checken of we alle benodigde ‘randsoft ware’ hebben. Je hebt tijdens het 
bouwen en inrichten van je site verschillende programma’s nodig, omdat 
niet alles in WordPress kan.

 1.6.1 Ftp-client
Allereerst heb je een ft p-client nodig, zoals FileZilla. Met een ft p-client kun 
je bestanden up- en downloaden van en naar de webserver. Erg belangrijk, 
want anders kun je bijvoorbeeld de WordPress-bestanden niet installeren, 
en later is het ook handig om bijvoorbeeld afb eeldingen te uploaden. Je 
zult in dit boek merken dat we de client regelmatig gebruiken.

 1.6.2 Een tekstverwerkingsprogramma
Het gaat hier niet om een programma als Word, maar om een eenvoudig 
programma als Kladblok of de editor PSPad. Word voegt ongevraagd aller-
lei codes toe, maar deze programma’s werken zonder opmaak. Dat is han-
dig als je bijvoorbeeld teksten aangeleverd krijgt van de klant vol opmaak. 
Als je deze teksten direct in WordPress plakt, kunnen er verschillen ont-
staan in de opmaak op de hele site, bijvoorbeeld verschillen in lettertypes. 
En dat krijg je bijna niet meer weg. Door de tekst eerst te plakken in het 
tekstverwerkingsprogramma verdwijnt de opmaak en kun je de tekst ver-
volgens plakken in WordPress en daar opmaken zoals jij dat wilt.

Daarnaast heb je een tekstverwerkingsprogramma nodig wanneer we aan 
de slag gaan met verschillende codes. De eenvoudige programma’s werken 
volledig opmaakvrij, en dat is belangrijk wanneer je gaat werken met co-
des. Een verandering in opmaak kan een code kapotmaken.

 1.6.3 Verschillende webbrowsers
Als webdesigner wil je een site maken die draait op verschillende browsers. 
Het liefst wil je dat je site er overal precies hetzelfde uitziet en precies het-
zelfde doet. En hoewel WordPress zelf steeds wordt aangepast om de sites 
goed te laten werken, is testen altijd belangrijk. Het kan namelijk zijn dat 
er in verschillende browsers kleine verschillen te zien zijn. We bouwen dan 
ook verschillende testmomenten in. Bij het uitvoeren van de tests bekijk je 
je site in verschillende browsers en kijk je of dat wat jij wilt ook werkt.
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 1.7 WordPress installeren

 1.7.1 Webserver
De WordPress-soft ware draaide tot voor kort alleen online. Het opbouwen 
van de site kan tegenwoordig op drie verschillende manieren. De eerste 
is dat je de site bouwt op je  eigen webserver. Na goedkeuring van de op-
drachtgever verhuis je de site van jouw server naar de server van de klant.

De tweede manier is dat je direct op de server van de opdrachtgever gaat 
bouwen, dit scheelt een grote stap, maar je opdrachtgever moet jou dan 
wel ‘vertrouwen’ dat jij geen rare dingen gaat doen op zijn server.

De derde manier is om WordPress te draaien op een USB-stick met Instant 
WordPress.

Wij werken in dit boek op een eigen webserver.

 1.7.2 Database
De installatie van WordPress begint met het klaarmaken van een database 
– een eerste stap, en meteen ook de belangrijkste stap. De database heb je 
namelijk nodig voor het maken van back-ups en dadelijk ook wanneer de 
site moet worden overgezet naar de server van de klant.

 1.7.3 Domeinnaam
De database komt op de webserver achter je domeinnaam te hangen. 
Daarvoor heb je allereerst een domeinnaam nodig. Er zijn heel veel ver-
schillende mogelijkheden om aan een domeinnaam te komen. Vaak kun je 
bij het aanschaff en van webruimte ook een domeinnaam laten registreren. 
Koop niet een domeinnaam van je klant, of die op de domeinnaam van de 
klant lijkt, tenzij de klant daar om vraagt. Het is niet netjes. Ook kan de 
klant zijn inloggegevens van zijn webruimte geven, zodat jullie de site di-
rect bouwen in de ruimte van klant. Wij bouwen de site in de webruimte 
die door de school is vrijgemaakt. Van je docent krijg je de inloggegevens.

Opdracht
•  De eerste stap is inloggen op het controlepaneel van je website.
•  In het paneel ga je op zoek naar een kopje Databases of MySql. De afb eel-

dingen hieronder dienen als voorbeeld.
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•  Vervolgens maak je een nieuwe database aan. In dit voorbeeld klik je op 
Database toevoegen en vervolgens op Voeg nieuw toe.

•  Kies vervolgens, als dat nodig is, de laatste versie van MySQL en voer een 
willekeurige naam in. Een combinatie van cijfers en letters is aan te raden. 
Hackers proberen namelijk databases te kraken door onder andere deze 
naam te gebruiken. Een combinatie van bijvoorbeeld studentnummer en 
voorletters kan een optie zijn.

•  Klik op Bewaar.

Het scherm dat dan verschijnt, bevat de gegevens van de database. Deze 
gegevens zijn erg belangrijk, dadelijk bij de installatie van je site.

Opdracht
•  Schrijf de gegevens op of zet ze in een tekstverwerkingsprogramma. Raak 

ze niet kwijt!

De database kun je vervolgens benaderen via een link in het controle-
paneel. Als je dat doet kom je in een scherm zoals hieronder.

Het gaat voor nu te ver om helemaal uit te leggen wat je hier allemaal kunt 
doen. Hier komen we op terug zodra we behandelen hoe je een site moet 
back-uppen en wanneer je de site wilt verhuizen.

 1.7.4 Instant WordPress
Tot voorkort was het alleen mogelijk om WordPress online op een server 
te installeren. Het grote probleem daarbij is dat je site direct online staat. 
En wanneer je verschillende sites aan het ontwikkelen bent, heb je óf meer-
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dere servers nodig óf diverse subdomeinen. Ook wanneer je je site wilt up-
daten of in een nieuw jasje wilt steken, moet je direct in je site werken of 
een subdomein creëren. Maar daar is nu een oplossing voor: Instant Word-
Press.

Instant WordPress is een map waarmee je WordPress draait op een USB-
stick, inclusief server. Je hebt hier dan ook geen database voor nodig. We 
leggen hieronder stapsgewijs uit hoe je de eerste keer dit programma moet 
installeren en openen.

Opdracht
• Ga naar https://instantwp.com/

• Download de juiste versie (Windows of MacOS).
• Pak het gecomprimeerde bestand uit op je USB-stick.
• Open in Verkenner de map van je USB-stick.
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• Open de map IWP-v.5.3.6-WIN (of een andere versie).
• Dubbelklik op Start-InstantWP.bat.

Het programma wordt geïnstalleerd. Dit kan even duren. Wanneer je dit 
draait op een computer waar niet eerder met Instant-WP is gewerkt, moet 
je toestemming geven dat het programma niet wordt tegengehouden door 
de fi rewall.

Je krijgt vervolgens een aantal schermen te zien over de werking van IWP. 
Uiteindelijk kom je op het startscherm van IWP.
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Van boven naar beneden kun je de website die je aan het maken bent be-
kijken bij WordPress Frontpage, de achterkant van de website benaderen 
via WordPress Admin. Hier ontwikkel je de website. Via Th emes Folder en 
Plugin Folder kom je direct aan de achterkant van je site bij de thema’s of 
de plugins. Wat dit is behandelen we later in het boek.

Opdracht
• Klik op WordPress Admin.

In je webbrowser wordt een pagina geopend.

Hier moet je inloggen met
Username: Admin
Password: passwrd

Je komt dan in het dashboard van de website, waar je gaat bouwen aan de 
website. Het wachtwoord dat je bij Instant-WP gebruikt is standaard. Het 
is verstandig dit na de eerste keer inloggen direct te veranderen. Dit kan 
via Dashboard – Users.
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Opdracht
• Klik op Users.
• Klik op Admin.
• Scrol naar beneden, naar Accountmanagement.
• Klik op Generate Password.

Er wordt nu automatisch een wachtwoord aangemaakt. Dit moet je goed 
onthouden of bewaren. Je kunt er ook voor kiezen om het gegenereerde 
wachtwoord te vervangen door een wachtwoord dat je zelf kiest.

WordPress draait nu op je USB-stick. Je kunt hiermee op elke computer 
werken (denk er wel aan dat de fi rewall eventueel moet worden aangepast, 
anders werkt de stick niet).

Instant WordPress draait op WordPress 4.7.1. Dit is een verouderde ver-
sie. Je kunt deze versie automatisch updaten naar de meest recente versie. 
Bovenaan het dashboard staat een link om WordPress te updaten naar de 
laatste versie. In dit geval 5.5.1.
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 1.8 Installatie

In dit boek werken we online en daarvoor moeten we WordPress installe-
ren op de webserver. Hiervoor hebben we de soft ware nodig. WordPress 
wordt, zoals eerder aangegeven, regelmatig geüpdatet. De versie die wij 
in dit boek gebruiken is versie 5.5.1. Tegen de tijd dat je het boek gebruikt 
zijn we misschien al een paar versies verder. Daarom staat deze deze soft -
ware-versie op de site van de uitgever, https://boomberoepsonderwijs.nl/ 
lesmethode/brinkmanict-info/, optie Studentenservice, zodat je hetzelfde te 
zien krijgt als in het boek is afgebeeld.

 1.8.1 Soft ware downloaden
De soft ware die nodig is om de site mee te bouwen is te vinden op http://
nl.wordpress.org/. Hier vind je de laatste versie van WordPress.

Opdracht
•  Kijk op de site http://nl.wordpress.org welke versie er op dit moment ge-

bruikt wordt.
•  Download versie 5.5.1 van de server van de uitgever, of vraag je docent 

waar deze versie te vinden is.
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Opdracht
•  Wanneer het bestand is opgeslagen, pak je het bestand uit in dezelfde map. 

Er verschijnt dan een nieuwe map met de naam WordPress. In deze map 
staan alle bestanden die nodig zijn om WordPress te kunnen gebruiken. 
(De bestanden kunnen bij jou afwijken van die in de afb eelding.)
Let op: De structuur en de inhoud van deze mappen mag je niet verande-
ren.
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 1.8.2 Uploaden
De soft ware staat nu klaar op de computer. Maar WordPress werkt niet off -
line. Je kunt alleen online met en in WordPress werken. De mappen en be-
standen moeten dus worden geüpload naar de webserver. De inloggege-
vens hiervoor heb je van je docent gekregen.

Opdracht
•  Start het ft p-programma.

•  Vul bij Host je ftp.eigendomein.nl in.
•  Gebruikersnaam en Wachtwoord krijg je van je docent of de provider.
•  Poort hoef je niet in te vullen, tenzij je docent anders aangeeft .
•  Klik op Snelverbinden.

In het linkerscherm zie je vervolgens de bestanden op de computer. Op het 
rechterscherm zie je de bestanden op de server.

Opdracht
•  In het linkerscherm selecteer je de map WordPress.
•  Klik op de rechtermuisknop en kies dan Uploaden.

De map wordt nu naar de server overgezet.

Opdracht
•  Als alle bestanden op de server staan, klik je de hoofdmap WordPress op de 

server aan.
•  Dan rechtermuisknop en Hernoemen.
•  Hernoem de map naar een (korte) naam (hier: cms).
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Deze naamsverandering is van belang om de site veiliger te maken. Even-
tuele hackers zullen proberen om aan de achterkant (back-end) van je  site 
te komen. Doordat WordPress een standaardopbouw heeft  is het laatste 
stuk van de URL bij iedereen die weleens met WordPress heeft  gewerkt be-
kend. Juist door hier een unieke naam neer te zetten, maak je de weg naar 
de back-end moeilijker.

Alle bestanden staan nu op de server. Je bent klaar om WordPress te instal-
leren.

 1.8.3 WordPress installeren

Opdracht
•  Open je webbrowser en ga naar je website gevolgd door /cms (of wat je zelf 

hebt gekozen): www.jouwdomein.nl/cms. Je krijgt de volgende melding.
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Krijg je deze melding niet, maar een melding dat je handmatig een confi g-
bestand moet aanmaken, dan moet je het scherm afsluiten. Andere mel-
dingen dan bovenstaande komen door een andere instelling van de be-
veiliging. Via je ft p-programma kun je de beveiliging aanpassen. Open de 
map cms op de server en selecteer de eerste map wp-admin en selecteer via 
de rechtermuisknop File attributes. De Numeric value moet op 755 of 777
staan.
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Opdracht
•  Pas zonodig de Numeric value aan.
• Open je site, je krijgt dan de juiste melding te zien.
•  Klik op Laten we starten.
• Selecteer de juiste taal.
• Klik op Doorgaan.
• Klik op Laten we starten.

Opdracht
•  Vul alle velden in met de gegevens van je eigen database.

Ben je de gegevens kwijt, dan moet je opnieuw een database aanmaken. 
Aangezien jullie met verschillende studenten gelijktijdig aan het werk zijn 
aan een WordPress-site, is het aan te raden om ook de Tabelprefi x aan te 
passen, door hier bijvoorbeeld de initialen van je naam in te vullen.

Opdracht
•  Klik op Versturen om het confi guratiebestand aan te maken.
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•  Klik op De installatie starten om de installatie af te ronden.

 1.8.4 Instellen
Het formulier Benodigde informatie verschijnt. Hierin moeten de volgende 
gegevens worden ingevuld.

Sitetitel Dit is de titel van je site. Deze kun je later wijzigen. Uiteindelijk 
moet hier de naam van je klant of zijn winkel komen te staan.

Gebruikersnaam Hier vul je de gebruikersnaam in van de hoofdgebrui-
ker, degene die de site gaat bouwen. Hij wordt de administrator van de 
site. Je kunt admin ook laten staan.
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Wachtwoord Bedenk een eigen wachtwoord. WordPress geeft  de sterkte 
aan van het wachtwoord. Onthoud het wachtwoord goed, want zonder 
wachtwoord kom je niet aan de achterkant van je site.

Je e-mailadres Je eigen e-mailadres. Hierop krijg je als administrator mel-
dingen over berichten en aanmeldingen van de site. Check het e-mail-
adres goed, want je vult het maar één keer in.

Opdracht
•  Vul het formulier in.
•  Zet bij Privacy een vinkje, want je klant wil natuurlijk te vinden zijn via 

zoekmachines.
•  Klik op de button WordPress installeren.

Als je het goed hebt gedaan, krijg je het volgende scherm.

Je krijgt nu ook een e-mail om je nieuwe site te bevestigen. Heb je deze niet 
gekregen, dan heb je een verkeerd e-mailadres ingevuld.

 1.8.5 Inloggen
Na installatie kom je direct bij het loginscherm. Hierna is het inlogscherm 
te vinden op www.jouwdomein.nl/cms/wp-admin, waarbij cms de map is 
waar jij WordPress hebt geïnstalleerd. Deze map heb je eerder zelf her-
noemd.
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Opdracht
•  Vul bij Gebruikersnaam de naam in die je bij installatie zelf hebt gekozen. 

Wij hebben admin laten staan, dus dat is de gebruikersnaam.
•  Bij Wachtwoord vul je het door jou gekozen wachtwoord in.
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Hoofdstuk 2 Verkennen

De installatie van de site is de eerste stap naar een website. Een makkelijke 
stap. Dat was jaren geleden nog onvoorstelbaar.

 2.1 Geschiedenis

Maar het is nog niet zo heel lang geleden dat internet stukken kleiner was 
dan dat het nu is.

 2.1.1 ARPA
Het ontstaan van internet ligt in 1969 bij het zogenaamde ARPA-netwerk, 
een netwerk voor het Amerikaanse ministerie van Defensie. In 1974 wordt 
voor het eerste de term internet gebruikt. En in 1983 werd het internet ge-
boren zoals wij het nu kennen. Pas in de jaren negentig wordt internet echt 
ontdekt door het grote publiek. Dit kwam doordat dankzij het world-wide-
web-project pagina’s aan elkaar werden gelinkt en via een muisklik voor de 
bezoeker bereikbaar waren.

 2.1.2 Groei van internet
Internet groeit door. Een aantal feiten: in 2020 zat 59% van de wereldbe-
volking op internet. Dat zijn 4,7 miljard mensen. Instagram, opgericht in 
2010, had eind 2016 600 miljoen gebruikers, met 95 miljoen foto’s per dag. 
Tijdens de economische crisis de afgelopen jaren groeide de ict-sector jaar-
lijks met circa 2%. En om de enorme groei van internet nog maar eens te 
bewijzen, is 90% van alle data op internet gemaakt in de afgelopen 5 jaar.

De ontwikkelingen binnen het internet staan ook niet stil. Internet was in 
de beginjaren vooral een medium om te informeren en informatie op te 
zoeken. De overheid kon mensen informeren over bepaalde gebeurtenis-
sen. Bedrijven konden er hun producten aanbieden of mensen voorlichten 
over bepaalde zaken. Maar de afgelopen jaren is internet vooral een sociaal 
medium geworden. Kijk maar eens om je heen. Iedereen doet wel iets op 
Instagram, Facebook, Twitter of noem maar op. Hoeveel mensen in je om-
geving hebben een eigen blog of vlog?
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Voor je een site gaat opzetten is het goed eerst na te gaan wat het nut is van 
een site. Waarom komen bezoekers naar een website, hoe vaak komen ze 
naar een site en wat zoeken ze daar? Welke sociale media – Twitter, Face-
book, Instagram enzovoort – zijn van belang als je straks aan de site gaat 
werken?

Opdracht
•  Praat met elkaar. Wie gebruikt Instagram, Facebook, Twitter of een an-

der sociaal medium? Wie houdt er een blog/vlog bij? En waarom? Wat doe 
je verder op internet? Doel van jullie gesprek is het achterhalen van jullie 
 eigen internetgebruik. Maak er een verslag van.

•  Internet is steeds aan het vernieuwen en gebruikers zijn op zoek naar ver-
nieuwing. Een paar jaar geleden was Facebook nog heel populair onder 
jongeren, maar de laatste tijd wordt dit steeds minder gebruikt. Hoe zit dat 
bij jullie?

 2.2 Basiskennis site-opbouw

 2.2.1 Storyboard
Een site heeft  altijd een bepaalde structuur. Deze structuur werk je uit in 
een stroomschema (fi guur 1). Een storyboard noemen we dit.

In het storyboard hiernaast zie je schematisch hoe je een site kunt opbou-
wen. Het is belangrijk om een storyboard te maken. Je voorkomt hiermee 
dat je site onoverzichtelijk wordt. Je denkt na welke informatie waar komt 
te staan. Het is vrij makkelijk om het storyboard aan te passen. Wanneer je 
alles al in een site aan het verwerken bent, pas je dat niet meer zo snel aan.


