
WordPress





Websites bouwen 
met WordPress
Samenwerking met de klant

Derde druk

Vincent Moll
Armand Lejeune

Brinkman Uitgeverij · Amsterdam 2018



isbn 978 90 5752 380 9 / nur 124

Omslagontwerp: Proforma, Barcelona
Redactie, opmaak en zetwerk: Henk Pel, Zeist

© 2018 Brinkman Uitgeverij, Amsterdam
Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave, 
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schrift elijke toestemming van de 
auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. 
Het verbod betreft  ook gehele of gedeeltelijke bewerking. De uitgever is met 
uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen 
voor kopiëren, als bedoeld in artikel 17 Auteurswet 1912 en in het kb van 20 juni 
1974 (Stb. 351, 1974) ex artikel 16b Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en 
buiten rechte op te treden.

Correspondentie inzake overneming of reproductie richten aan:
Brinkman Uitgeverij, Postbus 59686, 1040 ld Amsterdam
www.brinkman-uitgeverij.nl
tel. 020 – 4 120 970, fax 020 – 4 120 972
e-mail: brinkman@brinkman-uitgeverij.nl



Inhoud

Hoofdstuk 1 WordPress

1.1 Site bouwen 1
 1.1.1 Soft ware 1 | 1.1.2 CMS 1
1.2 Webdesign 1
1.3 Waarom WordPress? 2
 1.3.1 CMS 2 | 1.3.2 WordPress 2
1.4 Wat is WordPress? 3
  1.4.1 WordPress online 3 | 1.4.2 WordPress-soft ware 3 | 1.4.3 Open source 3 | 

1.4.4 Forums 4
1.5 Basisbegrippen in WordPress 4
  1.5.1 Th ema’s 4 | 1.5.2 Widgets 4 | 1.5.3 Plugins 4 | 1.5.4 Gebruikers 5
1.6 Benodigdheden 5
  1.6.1 Ftp-client 5 | 1.6.2 Een tekstverwerkingsprogramma 5 | 

1.6.3 Verschillende webbrowsers 6
1.7 WordPress installeren 6
  1.7.1 Webserver 6 | 1.7.2 Database 6 | 1.7.3 Domeinnaam 6 | 

1.7.4 Instant WordPress 8
1.8 Installatie 12
  1.8.1 Soft ware downloaden 12 | 1.8.2 Uploaden 14 | 

1.8.3 WordPress installeren 16 | 1.8.4 Instellen 18 | 1.8.5 Inloggen 20

Hoofdstuk 2 Verkennen

2.1 Geschiedenis 21
 2.1.1 ARPA 21 | 2.1.2 Groei van internet 21
2.2 Basiskennis site-opbouw 22
 2.2.1 Storyboard 22 | 2.2.2 Sitemap 23
2.3 Opdracht krijgen 24
 2.3.1 Mond-tot-mond-reclame 24 | 2.3.2 Internet 25 | 2.3.3 Werven 25
2.4 De klant 25
  2.4.1 Gesprek met klant voorbereiden 25 | 2.4.2 Doel van het gesprek 25 | 

2.4.3 Informatie verzamelen 26



2.5 Op naar de klant 27
 2.5.1 Taakverdeling 27 | 2.5.2 Vijf+Vijft ig 27
2.6 Plan van aanpak 28
 2.6.1 Sitemap 28 | 2.6.2 Off erte 28 | 2.6.3 Overleg met de klant 29
2.7 Back-end-rondleiding 29
  2.7.1 Dashboard 29 | 2.7.2 Op dit moment 31 | 

2.7.3 Eenvoudig een concept maken 32 | 2.7.4 Activiteiten 33
2.8 Blokkenbeheer 33
2.9 Site testen en zo nodig aanpassen 33
2.10 Back-up en archiveren 35
  2.10.1 Back-up-bestanden 35 | 2.10.2 Webmap 35 | 2.10.3 Database 36 | 

2.10.4 Regelmaat 38

Hoofdstuk 3 Basissite opzetten

3.1 Updates 39
3.2 Gebruikers 40
3.3 Th ema kiezen 42
 3.3.1 Huisstijl 42 | 3.3.2 Pagina-indeling 42
3.4 Trends 42
  3.4.1 Kleuren 43 | 3.4.2 Diepte, hoogte en decoratie 43 | 

3.4.3 Responsive webdesign 43 | 3.4.4 Flitsfoto’s 44 | 
3.4.5 Slab serif 44 | 3.4.6 Geometrische vormen 45 | 3.4.7 Witte randen 45

3.5 Twenty Seventeen 46
3.6 Th ema kiezen via WordPress 46
  3.6.1 Eigenschappenfi lter 47 | 3.6.2 Th ema bekijken 48 | 

3.6.3 Th ema installeren en activeren 48 | 3.6.4 Th ema bewerken 49
3.7 Th ema kiezen via Google 50
3.8 Overzicht thema’s 51
3.9 Th ema voor de klant 52

Hoofdstuk 4 Structuur

4.1 Pagina’s en categorieën maken 53
  4.1.1 Topmenu 53 | 4.1.2 Pagina aanmaken 54 | 4.1.3 Permalinks 55 | 

4.1.4 Pagina-attributen 56 | 4.1.5 Publiceren 57 | 4.1.6 Pagina’s aanmaken 58
4.2 Statische homepage 58



4.3 Categorieën 60
  4.3.1 Subcategorieën 60 | 4.3.2 Categorie aanmaken 60 | 

4.3.3 Categorieën bewerken 62
4.4 Site-structuur opzetten met categorieën en menu 63
 4.4.1 Menu 63 | 4.4.2 Menu-widget instellen 64
4.5 Content toevoegen 65
  4.5.1 Bestaand bericht bewerken 65 | 4.5.2 Media toevoegen 66 | 

4.5.3 Tekst opmaken 68 | 4.5.4 Berichtinformatie 68 | 
4.5.5 Publiceren 68 | 4.5.6 Notatie 69 | 4.5.7 Categorie toevoegen aan bericht 69 | 
4.5.8 Tags 70

4.6 Teksten 71
  4.6.1 Introductietekst 71 | 4.6.2 Lorem Ipsum 71 | 4.6.3 Nieuw bericht maken 72
4.7 Snel bewerken 73
 4.7.1 Sticky 73
4.8 Site testen op diverse manieren 74
4.9 Eerste klantpresentatie 75
 4.9.1 Een voor allen 75 | 4.9.2 Presentatie 75

Hoofdstuk 5 Widgets

5.1 Twenty Seventeen 77
5.2 Wat zijn widgets? 78
5.3 Sidebars 78
 5.3.1 Positie 79 | 5.3.2 Positiebepaling 80 | 5.3.3 Live preview 80
5.4 Wat is er te krijgen? 81
 5.4.1 Standaard-widgets 81 | 5.4.2 Online 84
5.5 Widget toevoegen 90
5.6 Widget confi gureren 94
5.7 Widget testen en zo nodig aanpassen 98

Hoofdstuk 6 Plugins

6.1 Wat zijn plugins? 99
6.2 Wat is er te krijgen? 99
6.3 Plugins toevoegen 104
6.4 Plugins confi gureren 109
 6.4.1 Contact Form 7 109 | 6.4.2 Contact Form 7 confi gureren 110
6.5 Zelf aan de slag 117
6.6 Plugins testen 117



Hoofdstuk 7 Basissite aanpassen

7.1 Back-up maken 119
7.2 Php 119
7.2 Style.css 120
7.3 Opbouw van een site 121
7.4 Snippets 122
7.5 Template-tag 124
7.6 Werken met php 125
7.7 Afgeleid thema 125
  7.7.1 Kleuren 129 | 7.7.2 Header aanpassen 131 | 7.7.3 Lettertype aanpassen 131 | 

7.7.4 Titel aanpassen 134 | 7.7.5 Content en sidebar aanpassen 136
7.8 Tips en trucs 139
7.9 Site testen en zo nodig aanpassen 141
7.10 Klantpresentatie 141

Hoofdstuk 8 Webshop

8.1 Vijf+Vijft ig 143
8.2 Webshop en winkel 143
 8.2.1 Bezoekers 144 | 8.2.2 Inhoud 144 | 8.2.3 Klanttevredenheid 144
8.3 Oriënteren 144
8.4 Webshop ontwikkelen 145
 8.4.1 Webshops binnen WordPress 145 | 8.4.2 Th ema’s 148
8.5 Webshop installeren 148
8.6 Instellingen 149
  8.6.1 Algemeen 149 | 8.6.2 Admin 151 | 8.6.3 Belasting 152 | 

8.6.4 Verzending 153 | 8.6.5 Betaling 154 | 8.6.6 Afrekenen 155 | 
8.6.7 Marketing 156 | 8.6.8 Importeer 157 | 8.6.9 Presentatie 157

8.7 Categorieën 161
 8.7.1 Categorieën toevoegen 161 | 8.7.2 Producten toevoegen 163
8.8 Widgets 167
8.9 Shop bijwerken en testen 170



Hoofdstuk 9 Update en back-up

9.1 Opschonen 171
  9.1.1 Plugins verwijderen 171 | 9.1.2 Widgets verwijderen 172 | 

9.1.3 Th ema’s verwijderen 172
9.2 Updates 173
 9.2.1 Plugins 174 | 9.2.2 Th ema’s 175
9.3 Back-up 175
9.4 WordPress 176
  9.4.1 Veiligheid 177 | 9.4.2 Update uitvoeren 177 | 9.4.3 Online bijwerken 178
9.5 Testen 179
  9.5.1 De site in het algemeen 179 | 9.5.2 Widgets 179 | 9.5.3 Plugins 180 | 

9.5.4 Kritische blik 180
9.6 Aanpassingen 180

Hoofdstuk 10 SEO en WordPress

10.1 URL 183
 10.1.1 Permalinks 184 | 10.1.2 Lidwoorden 185
10.2 SSL 185
10.3 Woorden 185
 10.3.1 Titel 186 | 10.3.2 Slug 187 | 10.3.3 Meta-omschrijving 187 | 
 10.3.4 Focus-trefwoorden 189 | 10.3.5 Leesbaarheid 191 | 
 10.3.6 Afb eeldingen 193
10.4 CSS 194

Hoofdstuk 11 Beveiliging in WordPress

11.1 WordPress en updates 197
11.2 Hacks 198
11.3 Installatie 199
11.4 Hosting 201
11.5 Plug-ins en thema’s 202
11.6 File permission 203
11.7 Tweestaps inloggen 203
11.8 Versienummer 204
11.9 SSL/TLS 206
 11.9.1 Aanschaf 206



Hoofdstuk 12 Overdracht

12.1 Presentatie 209
12.2 Site verhuizen 209
  12.2.1 Advies 209 | 12.2.2 Installatie bij de klant 210 | 12.2.3 Back-up 210 | 

12.2.4 Database 210 | 12.2.5 Testen 212 | 12.2.6 Doorlinken 213 | 
12.2.7 Live 213

12.3 De overdracht 214
12.4 Handleiding 215
  12.4.1 Toevoegen van een bericht 215 | 12.4.2 Aanpassen van de widgets 215 | 

12.4.3 Gebruik van de plugins 216 | 12.4.4 Beheer van de webshop 216
12.5 SLA 217
  12.5.1 De service 217 | 12.5.2 Wensen van de klant 217 | 

12.5.3 Technische eisen/wensen 218 | 12.5.4 Opstellen SLA 218

Bijlagen

 Acceptatietest 220
 Tekst opmaken 222

Register 225



   1

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 waarmee 
het ontwikkelen van een website makkelijk gaat. Veel van deze program-
ma’s werken volgens het principe What You See Is What You Get (WYSI-
WYG). 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 vertaalt jouw 
site naar de juiste html-code. Bekende programma’s zijn Dreamweaver en 
Frontpage. Hiermee werd het maken van een site voor iedereen toeganke-
lijker.

 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.
In dit boek gaan we een site bouwen voor een klant. Je vormt met een 
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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 on-
line versie van het programma. Bij deze versie werk je met een uitgeklede 
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 kennis 
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 the-
ma 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 pa-
gina 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 gedurende 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 andere 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 Manager 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 databases kun je vervolgens benaderen via een link in het controle-
paneel. Als je dat doet kom je in een scherm zoals hieronder.
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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-
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/
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• 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.

• Open de map IWP-v.5.3.6-WIN (of een andere versie).
• Dubbelklik op Start-InstantWP.bat.
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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. 

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.
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Hier moet je inloggen met Admin en password.

Je komt dan in het Dashboard van de website, waar je gaat bouwen aan de 
website. Het wachtwoord van 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.

Opdracht
• Klik op Users.
• Klik op Admin.
• Scrol naar beneden, naar Accountmanagement.
• Klik op Generate Password.



 12  WordPress

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).

 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 4.6.1. Tegen de tijd dat je het boek gebruikt zijn 
we waarschijnlijk al een paar versies verder. Daarom staat deze versie op de 
site van de uitgever, zodat je hetzelfde te zien krijgt als in het boek is afge-
beeld.

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

bruikt wordt.
•  Download versie 4.6.1 van de server van de uitgever, of vraag je docent 

waar deze versie te vinden is.

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.
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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).

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.
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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.

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-
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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.

Opdracht
•  Pas zonodig de Numeric value aan.
• Open je site, je krijgt dan de juiste melding te zien.
•  Klik op Laten we starten.
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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.

•  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.
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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.

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.
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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.

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 2015 zat 43,3% van de wereldbe-
volking op internet. Dat zijn 3,2 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 jullie een site gaan 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, Fa-
cebook, 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.
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 2.2.2 Sitemap
Wanneer je het storyboard hebt uitgewerkt, wordt dit samengevat in een 
sitemap. De sitemap is een ‘plattegrond’ van de site. Je kunt er snel de weg 
vinden door de site. De sitemap geeft  een overzicht van alle menu-opties 
die er op de site aanwezig zijn. Meestal wordt de sitemap verticaal weer-
gegeven. Hierbij staan de kopjes van het hoofdmenu helemaal links en 
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de menukopjes van de submenu’s staan ingesprongen. Bijkomend voor-
deel van een goede sitemap is dat zoekmachines ook snel de weg door je 
site kunnen vinden. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere plek in de zoek-
machines.

Opdracht
•  Ga samen met je groep aan de slag. Bestudeer de site www.overheid.nl en 

maak er een sitemap van. Begin bij de homepage.

 2.3 Opdracht krijgen

Er is veel veranderd de afgelopen jaren. Er zijn vele websites te vinden en 
er zijn heel veel mensen die een site kunnen maken of denken dat ze die 
kunnen maken. Het is dus niet makkelijk om aan klanten te komen. Een 
klant binnen halen doe je op verschillende manieren.

 2.3.1 Mond-tot-mond-reclame
De beste manier is als klanten naar jullie toe komen. Ze hebben er vertrou-
wen in dat jullie bedrijf de opdracht aan kan. Een klant kan naar jullie toe 
komen omdat hij van jullie heeft  gehoord via familie of vrienden. Dat heet 
mond-tot-mond-reclame: de beste manier om aan klanten te komen. Als 
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anderen tevreden over jullie zijn, zullen ze dat doorvertellen en jullie aan-
raden.

 2.3.2 Internet
Een andere manier is dat de klant door middel van bijvoorbeeld Google 
jullie heeft  gevonden. In dat geval moeten jullie ook een goede site hebben 
staan. Wanneer je als webdesigner zelf een slechte site hebt, zullen klanten 
niet snel interesse tonen. Wanneer je verschillende opdrachten hebt afge-
rond, kun je de links naar die sites vermelden op je eigen site. Je maakt een 
portfolio aan van je opdrachten. Potentiële klanten kunnen zo je werk zien.

 2.3.3 Werven
De laatste en moeilijkste manier om aan klanten te komen is zelf klan-
ten opzoeken. Je hoort bijvoorbeeld via-via dat iemand een nieuwe site wil 
hebben, maar niet precies weet hoe en wat. Je kunt deze potentiële klant 
dan opbellen of aanspreken en vertellen dat jij een bedrijfj e hebt dat web-
sites bouwt en dat je wilt komen praten om te kijken wat jullie voor elkaar 
kunnen betekenen. Houd het vrijblijvend, dring jezelf niet op, dat schrikt 
mensen af. Als je geluk hebt, nodigt de potentiële klant jullie uit om langs 
te komen. Dan heb je rustig de tijd om te vertellen wat jullie kunnen en 
ook de tijd om te luisteren wat de klant wil.

 2.4 De klant

In dit geval zijn jullie via familie in contact gekomen met seniorenvereni-
ging Vijf+Vijft ig. De vereniging is zeer actief en biedt computercursussen 
aan voor mensen vanaf 55 jaar. Er is veel interesse voor de cursussen en de 
vereniging wordt plat gebeld voor informatie over de tijden, de kosten en 
dergelijke. De vereniging wil speciaal hiervoor een website laten maken.

 2.4.1 Gesprek met klant voorbereiden
Het is van belang om goed over te komen tijdens het eerste gesprek. Te 
meer daar het bestuur van de vereniging verschillende mensen heeft  ge-
vraagd om te komen praten.

 2.4.2 Doel van het gesprek
Jullie bedrijf is net opgericht en de eerste klant dient zich aan. Het is van 
belang goed voor de dag te komen. Dat doe je door goed voorbereid bij de 
klant aan te komen. Naar een klant toegaan, gaan zitten en zeggen: ‘Dus u 
wilde een site?’ is niet professioneel.
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Het gesprek met jullie klant heeft  twee doelen. Het belangrijkste doel is de 
klant binnenhalen. Hij heeft  jullie al uitgenodigd voor een gesprek, dus de 
eerste stap is gezet. Maar er zijn meer kapers op de kust, dus als jullie een 
slechte indruk achterlaten, kan de klant voor een ander kiezen. Door het 
gesprek goed voor te bereiden, kom je professioneel over en bereik je ook 
meteen je tweede doel: het achterhalen van de verwachtingen en doelen 
van de klant met de site.

 2.4.3 Informatie verzamelen
Een goede voorbereiding begint met een duidelijk beeld wat je van de 
klant wilt weten. Daar kom je achter door bij jezelf na te gaan welke infor-
matie je nodig hebt om de site te kunnen bouwen.
Er zijn een paar basisvragen:

–  Wat voor soort site moet het worden?
–  Voor wie is de site bedoeld? Wat is de doelgroep?
–  Welke ideeën heeft  de klant zelf?

Opdracht
•  De bovenstaande vragen zijn erg beperkt. Om een goed gesprek te voeren 

is het goed vooraf een plan te maken voor het gesprek dat je gaat voeren. 
Hieronder staan verschillende punten die in jullie plan moeten worden 
uitgewerkt. Houd de antwoorden heel algemeen. Wanneer dit plan goed en 
algemeen is uitgewerkt, kun je het plan voor elk gesprek gebruiken.

1   Welk doel moet er aan het einde van het gesprek zijn bereikt? Stel het doel 
niet te hoog. Het doel van het eerste gesprek is niet direct het binnenhalen 
van de klant.

2   Wat wil je weten aan het einde van het gesprek? Denk daarbij aan de idee-
en van de klant. Wat wil de klant bereiken en doen met de site?

3   Om je doel te bereiken en aan het einde van het gesprek helder te krijgen 
wat de klant wil, heb je vragen nodig. In dit punt werk je de volgende pun-
ten verder uit. Bedenk bij elk punt wat je daarbij wilt weten:
a  Om wat voor bedrijf gaat het?
b  Wat is de doelgroep?
c  Wat is het doel van de website?
d  Hoe ziet de site eruit, zowel qua opmaak (lettertype en kleur) als qua 

opbouw (gebruik van kolommen en menu’s)?
e  Wat wordt de inhoud?
f  Wat is de functie?

4   Hoe kom je tot afspraken?

Werk het plan verder uit. Het plan mag niet meer dan twee A4’tjes zijn.
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 2.5 Op naar de klant

Het is zover. Het moment is aangebroken dat jullie naar de klant gaan. Het 
gesprek hebben jullie goed voorbereid. Maar let op, er zijn nog wat zaken 
waar je vlak voor het bezoek aan de klant aan moet denken. We gaan nu 
niet uitleggen dat je er verzorgd uit moet zien, daar mag je zelf even over 
nadenken. Maar we gaan nog even in op de vragenlijst. Alles wat je van de 
klant moet weten voor de site heb je op papier staan. Maar het komt erg 
onprofessioneel over als je de vragen voorleest. De vragenlijst is een lei-
draad voor het gesprek en er staat op wat je moet weten van de klant. Maar 
het is de bedoeling dat het een vlot gesprek wordt met de klant, waarin 
jullie vragen worden beantwoord. Zorg er dus voor dat je de vragen in je 
hoofd hebt zitten, zodat je niet de hele tijd op je papier hoeft  te kijken.

 2.5.1 Taakverdeling
Als de vragen in je hoofd zitten, is het tijd voor een taakverdeling. Het is 
voor de klant niet prettig om vier mensen te ontvangen die over de site ko-
men praten. Dat kan namelijk heel ongemakkelijk overkomen. Maak in je 
groep een afspraak wie er meegaan naar de klant. Kies twee personen uit. 
Tijdens het gesprek met de klant is het belangrijk dat één hoofdzakelijk het 
woord voert en de ander de aantekeningen maakt. Deze laatste persoon 
kan natuurlijk altijd bijspringen en doorvragen wanneer er dingen voor 
hem niet duidelijk zijn. De keuze voor de twee studenten kun je willekeu-
rig maken, maar beter is om personen te kiezen die een vlotte babbel heb-
ben, die goed in hun hoofd hebben wat ze willen weten en die ook een ge-
zellig gesprek kunnen voeren.

 2.5.2 Vijf+Vijft ig
Naam van de Vereniging: Vijf+Vijft ig
Adres: Hardewareboulevard 12, 1010 BN Lelystad
Telefoonnummer: 0432-654321

Vijf+Vijft ig is een seniorenvereniging die voor 55-plussers verschillende 
betaalde en onbetaalde activiteiten organiseert. De (betaalde) computer-
cursussen zijn het populairst, vooral in Lelystad en omgeving. Mensen ko-
men van ver om de cursussen te volgen. Er zijn allerlei soorten cursussen, 
van een basiscursus Windows tot een cursus fotobewerking voor gevorder-
den. Dagelijks worden de cursussen gegeven door verschillende docenten. 
De site moet mensen informeren over de verschillende cursussen, de tij-
den en de kosten van de cursussen.
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 2.6 Plan van aanpak

Het is duidelijk wat de klant wil. We kunnen ermee aan de slag. We gaan 
niet direct bouwen, eerst is er een plan van aanpak nodig. In dit plan wordt 
beschreven hoe de site er in hoofdlijnen uit gaat zien: een samenvatting 
van wat de klant wil.

 2.6.1 Sitemap
Verder komt er in het plan van aanpak een eerste opzet voor de structuur 
van de site, in de vorm van een sitemap.

 2.6.2 Off erte
Het plan van aanpak eindigt met een off erte. In een off erte komt een over-
zicht van de verwachte kosten. Voordeel van werken met WordPress is dat 
de soft ware en alles wat je in de site wilt hebben gratis is of kan. Er zijn on-
derdelen waar je voor moet betalen, maar daar zijn vaak gratis alternatie-
ven voor. Hier komen we in het boek later op terug. Kosten voor siteruim-
te en domeinregistratie zijn hierbij niet meegerekend. Afh ankelijk van wat 
de klant wil en al heeft  kun je een off erte maken. Kosten voor een domein-
naam en siteruimte staan vast, die kun je zo opzoeken op internet. Kosten 
voor het bouwen van de site zijn lastig in te schatten. Ervaring moet uit-
wijzen hoe lang je met een site bezig bent. Je weet dat je er met vier perso-
nen aan werkt en dat je de inkomsten met zijn vieren moet delen. Je kunt 
kiezen voor een vast bedrag voor de hele bouw, je kunt ook een uurprijs 
kiezen, dit is gebruikelijker. Toch moet je vooraf een schatting maken van 
de tijd die je gaat besteden aan de site. Schat dit niet te krap in, want als 
de klant geen andere eisen stelt aan de site, zit je vast aan het bedrag van 
de off erte. En ben je meer tijd kwijt met de site dan in de off erte staat, dan 
werk je dus die extra uren ‘gratis’.

Opdracht
•  Schrijf het plan van aanpak. Dit bestaat uit drie onderdelen: samenvatting, 

sitemap en off erte. Verdeel deze onderdelen onderling. Houd er rekening 
mee dat de sitemap de meest uitgebreide opdracht is. Dit onderdeel is voor 
het vervolg van dit boek heel belangrijk. Het is daarom goed om dit met de 
hele groep uit te denken. Als de sitemap duidelijk is, kunnen twee van jul-
lie dit uitwerken in Word en de andere twee doen de andere twee onder-
delen van het plan van aanpak. Alles wordt verwerkt tot een Word-docu-
ment.
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 2.6.3 Overleg met de klant
Het plan van aanpak wordt voorgelegd aan de klant. De klant kan op basis 
van het plan van aanpak en de off erte beslissen of hij met jullie in zee gaat 
of voor een andere partij kiest.

 2.7 Back-end-rondleiding

Wij gaan verder met WordPress. De site vind je op www.jouwdomein.nl/
cms/wp-admin, waarbij cms de map is waar jij WordPress hebt geïnstal-
leerd. Deze map heb je eerder zelf hernoemd.

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.

 2.7.1 Dashboard
Je komt bij de back-end van je site. Vanaf nu noemen we dit het dashboard 
van de site – dit is de term die WordPress gebruikt voor het scherm waar je 
nu bent. Alleen de mensen die jij gaat toelaten kunnen hier komen. De rest 
van de bezoekers zien alleen de front-end van de site.

Linksboven (1) staat de naam van je site (Test, of een andere naam die je 
bij de installatie hebt ingevoerd). Wanneer je op de naam van je site klikt, 
kom je aan de voorkant (front-end) van de site terecht, de site zoals de be-
zoekers hem ook zullen zien.
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Naast de sitenaam zie je een praatwolkje (2) staan. Dit is het snelmenu 
voor het beheren van reacties. Hier komen we later op terug.

Bij +Nieuw (3) krijg je een snelmenu te zien voor snel beheer van de site. 
Hier kun je snel een bericht, media, link, pagina en gebruiker toevoegen. 
In het volgende hoofdstuk gaan we hier dieper op in.

Rechtsboven (4) staat je inlognaam met een dropdown-menu waar je kunt 
uitloggen en je profi el kunt aanpassen.

Helemaal links zie je het dashboard-menu staan. Het kan zijn dat je het 
menu ziet met tekst zoals in de afb eelding hieronder, maar het kan ook zijn 
dat je alleen de icoontjes ziet. In dat laatste geval klik je op het pijltje naar 
rechts, dat helemaal onderaan het menu staat. Je ziet dan het menu met 
icoontjes en tekst, zoals in de afb eelding hieronder. Via dit menu kun je al-
le bewerkingen in de site uitvoeren. In de komende hoofdstukken werken 
we vooral met dit menu.
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Opdracht
•  Klik de verschillende kopjes open en bekijk wat er allemaal onder zit. Je 

hoeft  verder niets uit te proberen. Zorg dat je een beetje wegwijs wordt in 
het menu.

Naast het dashboard-menu zie je een grote welkomstboodschap van Word-
Press. Je kunt hier snel aanpassingen uitvoeren, maar wij gaan niet vanuit 
dit blok werken.

Opdracht
•  Rechtsboven zie je een kruisje staan, met daarnaast Negeren. Klik op het 

kruisje, het blok verdwijnt.

 2.7.2 Op dit moment
Naast het menu staan verschillende blokken. De meeste van deze blokken 
geven informatie. Het eerste blok dat je ziet, Op dit moment, is een samen-
vatting van je site.

Bij Bericht zie je hoeveel berichten jij op de site hebt gezet, hoeveel pagina’s 
en reacties je hebt (hier komen we in het volgende hoofdstuk op terug).

Reac ties worden niet direct geplaatst maar moeten eerst door de beheer-
der van de site worden goedgekeurd. Dit is om te voorkomen dat bezoe-
kers beledigende of kwetsende teksten op de site zetten. Maar het wordt 
ook door webshops gebruikt om negatieve reacties te fi lteren. Wanneer 
 iemand een reactie op je site plaatst, komt deze dus niet direct online, maar 
komt in de wachtrij. De administrator krijgt een e-mail en moet de reac-
tie af- of goedkeuren. Je begrijpt dat het toevoegen van een mogelijkheid 
om te reageren veel tijd vraagt van de administrator, zeker wanneer de site 
goed loopt.
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Helemaal onderaan het blok staat welke versie van WordPress wordt ge-
bruikt en welk thema actief is.

 2.7.3 Eenvoudig een concept maken
Naast het blok Op dit moment staat het blok Eenvoudig een concept maken. 
Je kunt hier snel een bericht klaar zetten.

Opdracht
•  Eerst vul je een Titel in.

Bij een titel is het belangrijk dat bezoekers het hele bericht willen gaan le-
zen. Een titel moet dus nieuwsgierig maken. Maar deze moet ook in een 
paar woorden duidelijk maken waar het artikel over gaat.

 Bericht schrijven
Na het toevoegen van een titel moet je bij wat houdt je momenteel bezig het 
bericht schrijven.

Bij Opslaan als concept komt het bericht niet online, maar wordt bewaard. 
In het blok daaronder kun je zien hoeveel en welke berichten er als con-
cept zijn opgeslagen. Van hieruit kun je het bericht bewerken en alsnog 
publiceren.

Opdracht
•  Schrijf een tekstje.
•  Sla bericht op als concept.
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 2.7.4 Activiteiten
Het blok Activiteiten geeft  een overzicht van de laatst geplaatste reacties. In 
dit blok kun je reacties direct goed- of afk euren. Maar je kunt ook reacties 
bewerken, beantwoorden of weggooien.

Opdracht
•  Bedenk met elkaar wat voor soort reacties je zou goedkeuren en welke 

je zou afk euren.
•  Bepaal de grens tussen plaatsen en niet plaatsen.

 2.8 Blokkenbeheer

De blokken kun je verplaatsen of inklappen. Door te klikken op de grijze 
balk met de naam van het blok klapt het blok dicht. Wanneer je veel ver-
schillende blokken hebt, kun je ze verplaatsen, zodat je altijd de voor jou 
belangrijkste blokken bij elkaar hebt staan.

 2.9 Site testen en zo nodig aanpassen

Bij het opzetten van een site is het belangrijk dat je site ook goed werkt. 
Daarom is het van belang regelmatig de site te testen. Om deze test goed 
uit te voeren is het van belang om de test telkens op dezelfde wijze uit te 
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voeren. We stellen daarom een testplan op, dat in de ict bekend staat als 
een acceptatietest. Wanneer je eenmaal een test hebt opgesteld, kun je hem 
bij elke volgende test erbij pakken en invullen. In een acceptatietest wor-
den de volgende onderdelen getest:

–  De functionaliteit: werkt de site zoals met de klant is afgesproken?
–  Robuustheid: welke meldingen en resultaten krijg je wanneer er fouten 

worden gemaakt? Dit zijn fouten die zowel front-end als back-end worden 
gemaakt. Front-end-fouten kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt door be-
zoekers als zij iets kunnen invullen. Back-end-fouten kunnen worden ge-
maakt als een artikel verkeerd wordt geplaatst.

–  De performance: hoe werkt de site in verschillende omgevingen? Met de 
klant is afgesproken op welke systemen de site moet draaien, bijvoorbeeld 
Windows XP, Windows 7, Mac, Safari, Android.

–  De gebruiksvriendelijkheid: is de site gebruikersvriendelijk? Is alles goed te 
vinden voor de klant en de bezoekers?

–  Voldoet de site aan de kwaliteitsgaranties van de klant?
–  De documentatie voor beheerders en gebruikers. Deze stap is niet zozeer 

een test, maar je moet wel kijken of er documentatie is van alles wat er op 
dit moment is en waar de klant mee moet werken. Denk aan een handlei-
ding voor de klant om de site te kunnen beheren.

Je zult zien dat je niet alles zelf kunt testen. Gebruikersvriendelijkheid is 
bijvoorbeeld voor jou als ontwikkelaar moeilijk te testen. Je zit namelijk 
helemaal in de site, voor jou is alles te vinden. Een dergelijke test moet je 
dus door anderen laten uitvoeren terwijl jij bijvoorbeeld meekijkt.

Alle aspecten van de test komen in een rapport. Fouten en onduidelijk-
heden worden in het rapport verwerkt en direct aangepast. Het is zon-
de van je tijd als je daar later pas naar gaat kijken. In je rapport geef je ook 
aan wat je ermee hebt gedaan en wat het resultaat van je aanpassing is.

Bijvoorbeeld: de link naar www.brinkman-uitgeverij.nl werkt niet => link 
aangepast => link werkt wel. Achterin het boek op bladzijde 220 staat een 
voorbeeld van een acceptatietest.

Opdracht
•  Stel een acceptatietest op. Verwerk daarin de onderdelen zoals hierboven is 

beschreven. Voer vervolgens de acceptatietest uit en vul het rapport in.
Zie voor een voorbeeld van een acceptatietest blz. 220-221.
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 2.10 Back-up en archiveren

Het is belangrijk om een back-up te maken. Het kan gebeuren dat de ser-
ver van je site plat gaat en je alle gegevens kwijt bent. Maar het kan ook ge-
beuren dat je een bewerking op je site uitvoert, die je hele site kapotmaakt 
– het zal niet zo heel snel gebeuren, maar het kan wel, zeker als we later 
met de codes gaan werken. Met een back-up kun je snel je laatste versie 
van de site terugzetten.

Hier laten we uitgebreid zien hoe je een back-up moet maken. In de vol-
gende hoofdstukken zullen we je slechts kort herinneren aan het maken 
van een back-up. Je kunt dan hier zien hoe je de back-up maakt.

 2.10.1 Back-up-bestanden
WordPress bestaat eigenlijk uit twee delen. Als eerste het deel dat op de 
webserver staat, je webmap. Denk daarbij aan de thema’s, de foto’s en an-
dere mediabestanden. Teksten, opmaak en opbouw worden niet in de web-
map opgeslagen maar in een database. Wil je dus de hele site back-uppen, 
dan moet je van zowel de webmap als de database een back-up maken.

 2.10.2 Webmap
We beginnen met de webmap.

Opdracht
•  Maak eerst een map aan op je computer.
•  Noem deze map Back-up.
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•  Vervolgens open je via de ft p-client de mappen op de webserver.

•  Op je lokale computer open je de map Back-up die je net hebt aangemaakt.
•  Selecteer alle bestanden en mappen op de server.
•  Via de rechtermuisknop klik je op Downloaden. Alle bestanden en mappen 

worden nu naar je lokale computer gekopieerd.

 2.10.3 Database
In hoofdstuk 1 heb je een database aangemaakt. Van deze database maken 
we nu een back-up.

Opdracht
•  Log in op het controlepaneel van de webserver.
•  Klik op het icoontje phpMyAdmin.



 Hoofdstuk 2 Verkennen 37

•  In het scherm kies je voor Exporteer/Export.

Opdracht
•  Je kunt vervolgens kiezen voor de standaard, Quick, of de aangepaste ex-

port, Custom. Wij kiezen voor Custom. Deze vraag krijg je niet altijd. Som-
mige servers laten direct het veld Custom zien.

•  Wij gebruiken de standaardinstellingen. Klik op Go rechtsonder.
•  Je slaat het bestand op in de map Back-up waar je zojuist de webmappen 

ook hebt neergezet.
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 2.10.4 Regelmaat
Alle bestand van je site zijn nu geback-upt. Zoals eerder al gezegd, het is 
belangrijk dit regelmatig te doen. Als er iets verkeerd gaat, hoef je niet he-
lemaal opnieuw te beginnen. Aan het eind van het boek gebruiken we de 
back-ups ook om je site over te zetten naar een andere server.
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Hoofdstuk 3 Basissite opzetten

Eindelijk zijn we op het punt om de site naar onze eigen hand te zetten. 
Hoewel het vorige hoofdstuk zeer belangrijk is, hebben we nog weinig on-
ze eigen creativiteit kunnen inzetten. De basis staat er nu, we weten wat we 
moeten doen om te testen en we weten hoe we een back-up moeten ma-
ken.

Opdracht
•  Log in op je eigen site.

 3.1 Updates

We controleren eerst of er updates zijn. Aangezien we alleen nog maar 
WordPress hebben geïnstalleerd, kijken we of er een update van Word-
Press is.

In de afb eelding is te zien dat er updates zijn. Wanneer dit een update van 
WordPress is, voer je die niet uit. Dit boek behandelt WordPress 4.6.1, voor 
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de duidelijkheid van het boek blijven we deze versie gebruiken. Pas aan het 
eind van het boek voeren we een update uit van WordPress.
Wanneer je site af is, is het van belang altijd de updates uit te voeren. Het 
is meestal een verbetering van de site, widgets of plugins. De update kan te 
maken hebben met een verbetering van de toepassing, maar kan ook een 
verbetering zijn van de veiligheid van je site.

 3.2 Gebruikers

Binnen een CMS kunnen verschillende mensen werken aan de site. Zo zijn 
er bijvoorbeeld blogsites waarop verschillende gebruikers blogs kunnen 
toevoegen. Voor jullie site is het goed om in ieder geval de klant toe te voe-
gen aan de gebruikers.

Opdracht
•  Open Gebruikers.
•  Klik op Nieuwe toevoegen.

Er verschijnt een formulier dat moet worden ingevuld. Je ziet staan dat Ge-
bruikersnaam, E-mailadres en Wachtwoord verplicht zijn. Deze gegevens 
zijn namelijk nodig voor het aanmaken van een login. Alle andere velden 
zijn optioneel.
Voor een goed overzicht van gebruikers is het aan te raden om voor- en 
achternaam ook in te vullen. Wanneer er namelijk veel gebruikers komen, 
krijg je daarmee een goed overzicht.
Bij Site kun je de website van de gebruiker invullen. Dit is vooral interes-
sant wanneer je een forum opstart, hierdoor kunnen deelnemers aan het 
forum verwijzen naar hun eigen website.
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Onderaan staat Rol. In het dropdown-menu staan verschillende rollen.

–  Een Abonnee kan berichten lezen die zijn afgeschermd.
–  Een Schrijver kan zelf berichten schrijven en de eigen berichten bewerken. 

Deze worden pas geplaatst als ze zijn goedgekeurd door de redacteur of 
beheerder.

–  Een Auteur kan zelf berichten schrijven en de eigen berichten bewerken en 
publiceren.

–  Een Redacteur kan alle berichten lezen, bewerken, publiceren en nieuwe 
berichten schrijven.

–  Een Beheerder heeft  dezelfde rechten als jullie. Deze gebruiker kan dus al-
les wat jullie ook kunnen.

Opdracht
•  Voeg de klant toe als gebruiker. Geef hem de rol van beheerder.
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 3.3 Th ema kiezen

 3.3.1 Huisstijl
Het thema van je site bepaalt het uiterlijk van je site. Het eerste waar be-
zoekers van een site naar kijken is het uiterlijk. De site moet passen bij de 
kleuren van de klant.
Een voorbeeld: Als de klant een logo heeft  met donkerblauw en wit, moe-
ten de basiskleuren van je site niet paars en geel worden, dat past niet bij 
de klant. De site moet dus aansluiten bij de huisstijl van de klant.

 3.3.2 Pagina-indeling
Naast de kleurstelling zit in een thema ook vaak de pagina-indeling ver-
werkt. Aan welke kant staat het menu, heeft  een pagina twee of drie ko-
lommen, heeft  de pagina een topmenu of niet? Begint de pagina met een 
grote, paginabrede foto of is er slechts de mogelijkheid om een logo te 
plaatsen?

Er zijn dus vele keuzes die je moet maken. Het is daarom belangrijk dat je, 
vóór je een thema kiest, goed hebt nagedacht hoe je site eruit moet zien. 
In hoofdstuk 1 hebben jullie een technisch plan gemaakt. Het technisch 
plan is de combinatie van wat de klant wil en de sitemap die jullie heb-
ben gemaakt. Dit is gebaseerd op het gesprek dat je met de klant hebt ge-
had. Daarin staat dus al veel over de site en het uiterlijk van jullie site. De 
kleuren van de klant moeten in ieder geval duidelijk zijn. Wellicht heeft  de 
klant ook al uitspraken gedaan over de pagina-indeling, of hebben jullie 
zelf daar al een voorstel voor gemaakt.

Opdracht
•  Bekijk het technisch plan en haal daaruit wat je nodig hebt voor het kiezen 

van een thema. Waar nodig kun je het technisch plan aanvullen met uiter-
lijke kenmerken.

 3.4 Trends

Webdesign is net als bijvoorbeeld mode onderhevig aan trends. Trends zijn 
ook nodig om je als ontwerper te onderscheiden van anderen. Je gaat op 
zoek naar iets nieuws. Ook voor je klant is het leuk als de site modern is en 
voldoet aan een aantal nieuwe trends. Hieronder bespreken we een aantal 
trends van 2017.
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 3.4.1 Kleuren
De vergelijking met mode is in eerste instantie misschien raar, maar zowel 
bij webdesign als bij mode is kleur belangrijk. De pasteltinten zijn in 2017 
de moderne hippe kleuren die vaak worden gebruikt op websites.

 3.4.2 Diepte, hoogte en decoratie
Een trend die regelmatig verandert. Was 3D-design een paar jaar terug nog 
hip, de laatste jaren was vooral het zogenaamde fl at-design een trend. Maar 
daar komt weer verandering in, want er mag weer wat diepte en versiering 
in het ontwerp zitten. Denk bij versiering bijvoorbeeld aan schaduw en af-
geronde randen.

 3.4.3 Responsive webdesign
Responsive webdesign is een trend die zich de laatste jaar steeds verder 
ontwikkelt. Responsive webdesign wil zeggen dat je site zowel op internet 
als op mobiele apparaten goed beschikbaar is. Websites op mobiel of tablet 
worden steeds meer een eigen site. Grote foto’s worden weggelaten, me-
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nu’s worden vervangen door icoontjes, de site wordt dus meer toegankelijk. 
Niet zo gek, omdat steeds meer sites via een mobiel apparaat bezocht wor-
den in plaats van via een laptop.

 3.4.4 Flitsfoto’s
Steeds meer sites gebruiken foto’s die fel zijn ingefl itst, waarbij de ‘overbe-
lichting’ niet wordt weggepoetst.

 3.4.5 Slab serif
De laatste tijd kiezen veel designers voor een stevig lettertype met een 
schreefl etter (van die haakjes, serifj es), de slab serif. Hierbij kun je denken 
aan lettertypes als Rockwell, Clarendon, Egyptiënne en Courier.
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 3.4.6 Geometrische vormen
Geometrische vormen zijn een trend die je in de mode met enige regel-
maat ziet terugkomen. In de jaren vijft ig en tachtig van de vorige eeuw wa-
ren het veelgebruikte patronen. In 2017 zijn deze strakke, met een liniaal 
getrokken lijnen weer terug te vinden.

 3.4.7 Witte randen
Een wit kader om de hele site geeft  het idee dat je in een fotoboek zit te kij-
ken. Het ziet er strak uit, maar is niet gemakkelijk om te maken, omdat het 
heel nauw komt hoe je een en ander uitlijnt.


