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1 Wat is WordPress? 
WordPress is een open-source, content management system, afgekort CMS. (een ander 
voorbeeld van een CMS is Joomla of Drupal). 
 
Het is een internationaal software project ontwikkeld en ondersteund door duizenden 
mensen over de hele wereld. 

1.1 Wat is een CMS 
Alle content (= inhoud) die op je webpagina’s komt te staan, wordt opgeslagen in de tabellen 
van een database. Dus deze content staat niet op HTML pagina’s, die we maken in een HTML 
editor (bvb. Dreamweaver). 
 
Er wordt een thema (= sjabloon) gemaakt voor je website en iedere keer dat iemand klikt op 
een link in jouw site, wordt de content die bewaard wordt in de database, naar het template 
gestuurd en wordt de HTML pagina gecreëerd die op haar beurt getoond wordt in je browser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Waarom WordPress gebruiken 
• Een website kan men “sneller” maken dan bij een HTML editor 
• De klant kan “zelf” updates doorvoeren in de content van zijn webpagina’s 
• Men kan “snel” bepaalde functionaliteit toevoegen aan zijn site d.m.v. Plugins, zonder 

dat men daarvoor een webdeveloper moet inschakelen 
• “Bijna” elke site die men in HTML gebouwd heeft, kan men bouwen in WordPress 
• Zéér “populair” CMS, met ondersteuning van vele duizenden personen 

Webhosting Server 
Wordpress FRAMEWORK - INHOUD 

Wordpress My SQL database 

Wordpress THEMA - OPMAAK 

HTML pagina 

Local PC 
Browser – IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari, … 
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2 Website publiceren met een HTML editor (Adobe Dreamweaver) 
 

ROOT map lokaal ROOT map webhoster 

De ROOT map kan je dezelfde naam 
van je site geven. 
Bijvoorbeeld: Lesgever 

Domeinnaam: www.lesgever.be 

Domeinnaam gekoppeld met Webruimte 

Server webhoster 
Externe site 

ROOT 

images 

CSS 

foto1.jpg 

foto1.jpg 

opmaak1.css 

opmaak2.css 

templates 

sjabloon1.dwt 

sjabloon2.dwt 

index.html 

cursusmateriaal.html 

toffeHyperlinks.html 

Startpaginanaam is standaard index.html 
LET OP: bestandsnaam in kleine letters 

Webruimte is beveiligd 
met een FTP login 

UPLOADEN = PUBLICEREN 
Kopiëren van lokale bestanden naar de 

webruimte die je kreeg bij de webhoster. 

Thuis op de PC 
Lokale bestanden 

ROOT 

images 

CSS 

foto1.jpg 

foto1.jpg 

opmaak1.css 

opmaak2.css 

templates 

sjabloon1.dwt 

sjabloon2.dwt 

index.html 

cursusmateriaal.html 

toffeHyperlinks.html 
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3 Website publiceren met een CMS (WordPress) 

4 Local PC ROOT map webhoster 

Je hebt enkel een PC nodig met een 
besturingssysteem en een browser. 
In deze browser kan je dan je website 
beheren en bekijken. 

Domeinnaam: www.lesgever.be 

Domeinnaam gekoppeld met Webruimte 

ROOT Browser 

Beheren (d.m.v. login) 
www.lesgever.be/wp-admin 

Bekijken (iedereen op het internet) 
www.lesgever.be 
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Conclusie WordPress vs Dreamweaver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met WordPress maak je dus een website op een héél andere manier dan met een WYSIWYG-
editor zoals Dreamweaver. 
 
Met Dreamweaver maak je webpagina’s, die je vervolgens op het internet plaatst. 
 
Met WordPress maak je verschillende blokjes gegevens die je in een databank opslaat en 
waarmee WordPress een webpagina samenstelt. 
 
Zo’n blok kan van alles zijn. Een tekst, een menu, een foto, een module, enz… . 
Zo’n blok kan natuurlijk ook een combinatie zijn van de voorgaande. 
Je kan een blok aan één of meerdere menu-items linken of op pagina’s weergeven. 
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5 Domeinnaam + webhosting huren voor 1 jaar bij One.com 
• Surf naar one.com en typ hierin de gewenste domeinnaam 

 
 

• Klik dan op het pijltje naast het zoekveld 
• Is je gewenste domeinnaam nog vrij, zoals bvb hieronder, kies dan het goedkoopste pakket en 

vul de gegevens correct in. 

 
 

• Hierna bevestig je met volgende 
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• Vul nu nog wat persoonlijke gegevens in (mobiele telefoon is verplicht!!!)  
 

  
 

• Klik op Betalen 
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• Kiest nu de manier van betalen, mogelijkheden zijn creditkaart of overschrijving 

 
 

• Vergeet daarna ook niet het selectievakje van de voorwaarden aan te vinken 
• Nu nog eens op de knop Kopen klikken 
• Je zal nu nog een mail ontvangen waarin gevraagd wordt om te betalen (als je via een 

overschrijving wou betalen) 
• Nadat de betaling is ontvangen zal de webhoster One jouw domeinnaam en webruimte in orde 

brengen en alle accountgegevens via mail doorsturen, die je nodig hebt om bestanden te 
plaatsen op jouw webruimte die gekoppeld is aan jouw domeinnaam 

• Als je nu naar je domeinnaam surft zal je de standaard pagina van One.com zien  
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6 FTP client FileZilla downloaden en installeren 
• Download FileZilla op deze website http://filezilla-project.org/ 
• Installeer dit programma op je PC 
• Start het programma op en ga naar het menu Bestand – Sitebeheer 
• Klik op de knop Nieuwe site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vul nu een verwijzingsnaam in voor je site en vul de juiste inloggegevens in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Klik nu op Verbinden en je ziet een nieuw venster met links de bestanden op jouw PC en rechts 
de bestanden op je webruimte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP!!! 
• Bewerken – Instellingen 
• Overdrachten – Bestandstypes 
• Zet dit op Binair 
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7 WordPress installatie - Manueel 

7.1 WordPress downloaden en uitpakken op je PC 
• Download WordPress (.zip bestand) op https://nl.wordpress.org/  

o Dit .zip bestand heeft als naam iets in de aard van “wordpress-#.#.#-nl_NL” 
• Pak de bestanden uit in een map op je PC 

o Deze uitgepakte map heeft als naam iets in de aard van “wordpress-#.#.#-nl_NL” (idem 
dus als de naam van het .zip bestand 

• Het .zip bestand kan je na het uitpakken verwijderen 
• Binnen deze uitgepakte map heeft men een submap “wordpress” (hierin zit het volledig CMS) 

7.2 WordPress installatiebestanden op je webruimte zetten 

7.2.1 In je hoofddomein - dit doe je normaal, als je nog geen website hebt!!! 
(bvb. www.webke.be) 

Je krijgt dan je WordPress website te zien op je hoofddomein (bvb. www.webke.be) 
 

• Kopieer de inhoud van de map “wordpress” met FileZilla naar de root directory van je domein 
• Maak, indien nodig, op je webhoster een MySQL database aan 

(bij one.com is er standaard maar één voorzien en die heeft al een naam waarin je jouw 
domeinnaam herkent, bvb. bij het domein webke.be is dat dan webke_be) 

• Surf via je browser naar je hoofddomein (bvb. www.webke.be) 
• Er opent automatisch een installatiewizard waar je alle gegevens invult (zie volgend hoofdstuk). 

7.2.2 In een subdomein van je hoofddomein - dit doe je als je reeds een 
website hebt en je wilt eens experimenteren met WordPress. De 
WordPress site staat dan gewoon in een subdomein 
(bvb. www.webke.be/wordpress) 

Je krijgt dan je WordPress website te zien op je subdomein (bvb. www.webke.be/wordpress) 
 

• Maak met FileZilla in de root directory van je domein een submap aan met als naam WordPress 
• Kopieer de inhoud van de map “wordpress” met FileZilla naar de submap wordpress in de root 

directory van je domein 
• Maak, indien nodig, op je webhoster een MySQL database aan 

(bij one.com is er standaard maar één voorzien en die heeft al een naam waarin je jouw 
domeinnaam herkent, bvb. bij het domein webke.be is dat dan webke_be) 

• Surf via je browser naar je subdomein (bvb. www.webke.be/wordpress) 
• Er opent automatisch een installatiewizard waar je alle gegevens invult (zie volgend hoofdstuk). 
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7.3 WordPress op je webruimte installeren 
Surf via de browser naar je domein (bvb. www.webke.be ) of naar je subdomein (bvb. 
www.webke.be/wordpress ), afhankelijk van waar je je Joomla installatiebestanden gezet hebt. 
 
Er opent automatisch een installatiewizard waar je alle gegevens invult.  

7.3.1 Startscherm 
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7.3.2 Database 
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7.3.3 Benodigde informatie 
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7.3.4 Eindbericht 
 

 
 
Na dit eindbericht kan je meteen inloggen als “admin” (de beheerder van de website) en dan 
kan je je website gaan bekijken en beheren. 
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8 WordPress installatie - Automatisch 

8.1 WordPress installatiebestanden op je webruimte zetten 
Sommige webhosters bieden ook de mogelijkheid aan om de WordPress installatiebestanden volledig 
geautomatiseerd te plaatsen op je hoofddomein of een subdomein met een zelf gekozen naam. 
 
Bij one.com heet dit 1-click WordPress en ik toon dit even als voorbeeld op mijn domein webke.be. 
 

1. Ga naar het configuratiescherm van one.com 
2. Kies daar het juiste domein (als je er meerdere huurt) 
3. Klik op de knop 1-click WordPress 
4. Klik op de knop Nieuwe installatie 
5. Kies je taal en selecteer of je WordPress wilt installeren op je hoofddomein of een subdomein 

(in dit laatste geval geef je de naam in van het subdomein bvb. “wordpress”) 
6. Klik op Installeren 
7. Klik je nu op wordpress.webke.be 

a. Je kan ook ander tabblad van je browser surfen naar het adres wordpress.webke.be of 
webke.be/wordpress) 

8. De installatiewizard van WordPress start nu op zoals beschreven in het volgend hoofdstuk 
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8.2 WordPress op je webruimte installeren 
Surf via de browser naar je domein (bvb. www.webke.be ) of naar je subdomein (bvb. 
www.webke.be/wordpress ), afhankelijk van waar je je Joomla installatiebestanden gezet hebt. 
 
Er opent automatisch een installatiewizard waar je alle gegevens invult. 
 
De wizard verloopt in de automatische installatie sneller doordat een paar zaken voor u gedaan 
worden. Bvb. de database gegevens worden automatisch aangemaakt. 
 

8.2.1 Startscherm 
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8.2.2 Benodigde informatie 
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8.2.3 Eindbericht 
 

 
 
Na dit eindbericht kan je meteen inloggen als “admin” (de beheerder van de website) en dan 
kan je je website gaan bekijken en beheren. 
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9 De WordPress website bekijken en beheren 
(Front-end en Back-end) 

Als je ingelogd bent dan kom je terecht op het “Dashboard” van WordPress. Dit noemt men ook 
wel het “Back-end”) 
 

 
 
Klik je hier bovenaan links op het huisje, dan switch je naar de “website” zelf. Dit noemt men 
ook wel het “Front-end”) 

9.1 Front-end 
• Surf naar je domein (bvb. www.webke.be) of subdomein (bvb. www.webke.be/wordpress) 

afhankelijk van waar je de site gezet hebt. 
• Je ziet het resultaat (dus je website) – Front-end  

9.2 Back-end 
• Surf naar je domein (subdomein) + administrator (bvb. http://www.webke.be/wp-admin  of  

http://www.webke.be/wordpress/wp-admin ) en dan krijg je een inlogscherm 
  

 
 
LET OP: 
om de nieuwste toestand te zien van je website zal je je browservenster dikwijls moeten “refreshen”. 
Als je dus iets wijzigt in de Back-end, dan moet je in de Front-end het venster “refreshen” met F5 

De hoofdgebruiker heeft als 
user name admin 
 
Het paswoord koos je bij de 
installatie 
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10 Het thema 
Het thema van de website bepaalt de opmaak van de website. 

10.1 Vooraf geïnstalleerd thema activeren 
Men kan heel eenvoudig het thema instellen op een vooraf geïnstalleerd thema. 
 
Ga hiervoor als volgt tewerk: 

1. Surf naar het Back-end 
2. Klik op Weergave – Thema’s 
3. Het standaard thema staat in een zwart kader 
4. Kies Activeren bij het laatste vooraf geïnstalleerde thema in de rij 
5. Check het Front-end 
6. Activeer op de voorgaande manier terug het standaard thema 
7. Check het Front-end 

10.2 Nieuw thema toevoegen en activeren 
Men kan ook een ander thema toevoegen dan deze die vooraf geïnstalleerd zijn 
 
Ga hiervoor als volgt tewerk: 

1. Surf naar het Back-end 
2. Klik op Weergave – Thema’s 
3. Klik op de knop “Nieuwe toevoegen” 
4. Men krijgt nu een hele lijst van beschikbare thema’s 

a. Bovenaan kan men nog kiezen voor een categorie bvb. Populair 
5. Kies er zelf eentje uit en klik op Installeren 
6. Klik na de installatie op Activeren 
7. Check het Front-end 
8. Activeer op de voorgaande manier terug het standaard thema 
9. Check het Front-end 
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11 De meest essentiële plugins voor WordPress 
Voordat je begint met je website, kan je eigenlijk beter eerst en vooral enkele onmisbare plugins 
installeren: 

• Beveiligings plugin 
• Onderhoud modus plugin 
• Backup plugin 
• Anti-spam plugin 
• SEO plugin 
• Contactformulier plugin 

 
Je installeert een plugin als volgt: 

1. Surf naar het Back-end 
2. Klik op Plugins – Nieuwe plugin 
3. Typ in het zoekveld bovenaan rechts een trefwoord (bvb. maintenance) 
4. Bij bvb. de plugin “Maintenance” klik je op “Nu installeren” 
5. Daarna klikt u op “Activeren” 

 
Men heeft natuurlijk nog veel meer plugins, maar die kunnen later toegevoegd worden 
naarmate de website vorm krijgt. 
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11.1 Beveiligings plugin 
Eerst en vooral er voor zorgen dat hackers geen toegang krijgen tot je WordPress website. 

11.1.1 “All-in One WP Security” plugin 
Deze plugin biedt een vrij algemene beveiliging. 
 

 
 
 
Schakel zeker het beperken van het aantal logins in (beveiligen tegen brute force attack) 
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11.2 Onderhouds modus plugin 
Het eerste waar je mee begint is het installeren van een onderhouds modus plugin. 
Op deze manier kan je instellen of de bezoekers van je website de website te zien krijgen of 
niet. 

11.2.1 “Maintenance” plugin 
Een hele simpele is de “Maintenance” plugin 
 

 
 
Hier kan je gewoon de website bereikbaar of onbereikbaar zetten via een switch bovenaan het 
Dashboard. De instellingen zijn vrij beperkt. 

11.2.2 “WP Maintenance Mode” plugin 
Een van de meer populaire is “WP Maintenance Mode” plugin 
 

 
 
Hier heb je heel wat meer instellingen. 
 

!!! Het aantal Actieve Installaties zegt veel over de kwaliteit van de plugin !!! 
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11.3 Backup plugin 
Ongelukken gebeuren! Je site draait niet meer na een wijziging, je hebt bepaalde bestanden 
verwijdert en je kan ze niet meer terug halen, enz… 
 
Vergeet dus zeker niet op regelmatige basis een backup te maken van je WordPress site. 

11.3.1 “UpdraftPlus Backup” plugin 
Informatie m.b.t. deze plugin vind je hier https://updraftplus.com/  
 
Je installeert deze plugin als volgt: 

1. Surf naar het Back-end 
2. Klik op Plugins – Nieuwe plugin 
3. Typ in het zoekveld bovenaan rechts het woordje “updraftplus” 
4. Bij de plugin “UpdraftPlus WordPress Backup Plugin” klik je op “Nu installeren” 
5. Daarna klikt u op “Activeren” 
6. Het Back-end scherm gaat nu naar het overzicht van de plugins (dit kan ook door 

manueel te kiezen voor Plugins – Geïnstalleerde plugins) 
7. Klik op “Instellingen” bij deze plugin 
8. Ga daar naar het tabblad “Instellingen” 

a. We kiezen handmatige backup 
b. We kiezen geen externe opslag 

i. Het eenvoudigste is natuurlijk van er wel één te kiezen (bvb. Google 
Drive), maar ik wil jullie de kans geven om te zien waar deze backups 
geplaatst worden op je webruimte 

c. De rest laten we standaard staan 
9. Klik op “Wijzigingen opslaan” 
10. Ga nu naar het tabblad “Huidige status” 
11. Klik op “Nu een backup maken” 

a. Bevestig dit nog eens met “Nu een backup maken” mocht je een bericht krijgen 
dat je geen externe backup hebt 

12. Je krijgt na een tijdje het bericht 
De backup is zo te zien geslaagd, en is nu afgerond. (Sep 11 15:57:22) 

13. De backup bestanden vind je terug in de wp-content/updraft map op je webruimte 
a. U kunt er voor beslissen om deze dan op een veiliger plaats te bewaren en 

eventueel te archiveren in mappen per backup. 
b. LET OP: als je alle backups laat staan in deze map dan vul je je webruimte op met 

backups van je website 
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11.3.2 Backup terugzetten of klonen/migreren met UpdraftPlus Backup 
Wil men later een gemaakte backup terugzetten dan doet men dit als volgt: 

1. Surf naar het Back-end 
2. Klik op Plugins – Geïnstalleerde plugins 
3. Klik op “Instellingen” bij deze plugin 
4. Ga nu naar het tabblad “Bestaande backups” 
5. Klik op “Terugzetten” of “Klonen/migreren” naargelang wat u wilt doen bij de juiste 

backup. 
6. Selecteer alle vinkjes van de zaken die je wilt terugzetten en ga verder. 

 
 

11.3.3 Stappenplan UpdraftPlus backup maken en terugzetten 

11.3.3.1 Het maken van de backup 
• Maak een backup met UpdraftPlus 

11.3.3.2 Extra stappen om de backup veilig te stellen 
• Ga met Filezilla op je webruimte naar de map wp-content/updraft 
• Download de backup bastanden naar je lokale PC en steek ze op een veilige plaats, in 

een map met een herkenbare naam (bvb. backup11092016) 
o LET OP: schrik niet van het volume van de volledige backup (zelfs voor één 

webpagina), dit is eigen aan een CMS 
• Verwijder de backup bestanden van je webruimte (dit om plaats vrij te maken op je 

webruimte voor je website) 

11.3.3.3 Terug zetten backup 
• Kopieer de backupbestanden van je lokale PC naar de map wp-content/updraft 
• Zet de backup terug met UpdraftPlus 
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11.4 Anti-spam plugin 
De populairste anti-spam plugin is Akismet. 
 
Deze plugin wordt bij elke installatie geleverd. Je hoeft hem alleen nog maar te activeren. 
 
Om de plugin te activeren, heb je een Akismet API key nodig. Zo’n key krijg je als een een 
account aanmaakt op de website van Akismet. Je kan voor zo’n account betalen, maar je mag 
ook aangeven dat je niets wil betalen als je dit gebruikt voor een persoonlijke website. 

11.4.1 “Akismet” plugin 
 
Ga als volgt tewerk om deze te activeren: 

1. Ga naar het overzicht van de plugins 
2. Klik bij de plugin Akismet op Activeren 
3. Klik vervolgens op Akismet-account activeren 
4. Klik daarna op de knop Je API-sleutel verkrijgen 
5. Klik op de website van Akismet weer op de knop GET AN AKISMET API KEY 
6. Vul dan je e-mail, naam en wachtwoord in 
7. Kies het BASIC abonnement 
8. Sleep de jaarlijkse contributie naar 0,00EUR of betaal een klein bedrag per jaar, als 

bedankje. 
9. Vul je voornaam en achternaam in 
10. Klik op CONTINUE 
11. Je krijgt nu een bericht waar je op “Activate this site” klikt 
12. Klik nog eens op “Wijzigingen opslaan” 
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11.5 SEO plugin 
SEO staat voor Search Engine Optimazation. 
 
Dit is een methode om je website zo hoog mogelijk in de ranking van zoekmachines te plaasten. 

11.5.1 “Yoast SEO” plugin 
Een SEO plugin met zeer veel Actieve Installaties is Yaost SEO 
 

 
 
Nadat je deze geïnstalleerd en geactiveerd hebt, krijg je meldingen wat je beter doet om je 
website zo hoog mogelijk in de ranking van de zoekmachines te plaatsen. 
 
Later gaan we hierop dieper in. 
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11.6 Contact formulier plugin 
WordPress heeft geen ingebouwd contactformulier, daarom gaan we er één toevoegen via een 
plugin. 

11.6.1  “Contact Form 7” plugin 
Een hele populaire is Contact Form 7 
 

 
 
We installeren dit even en gaan daar dan ten gepaste tijde mee werken 
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12 De stappen om een WordPress website te maken 

12.1 Thema 
Kies een thema gratis of betalend die het best aanleunt qua structuur en opmaak bij de website 
die jij wilt maken. 

12.2 Schema tekenen 
Teken op papier een schema waarin je volgende zaken vermeld 

• Algemeen uitzicht 
o Hoe moet mijn Menu er uit zien 
o Welke Pagina’s koppel ik aan de Menu-items 
o Ga ik de Berichten organiseren in Categorieën en welke 
o Welke Berichten of Categorieën (groep berichten) koppel ik aan Menu-items 
o Welke Aangepaste links koppel ik aan de Menu-items 

• Detail content 
o Welke teksten ga ik gebruiken 
o Welke afbeeldingen (logo, banner, andere foto’s) ga ik gebruiken 
o Welke extraatjes heb ik nodig onder de vorm van Plugins (Contactformulier, 

Google mapje, fotogalerij, videogalerij, enz…) 
 
De benodigde informatie kan je best organiseren op voorhand in een mappenstructuur zoals 
hierna weergegeven: 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.3 Pagina’s 
Maak je geplande Pagina’s aan 

12.4 Categorieën en Berichten 
Maak je Categorieën aan en steek er de geplande Berichten in 

12.5 Menu 
Maak de juiste menu-items aan in het hoofdmenu 

12.6 Extraatjes 
Voeg alle extraatjes toe die je wilt zien op je webpagina’s 
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13 WordPress dashboard even overlopen 
Na het inloggen op je WordPress website zie je dus het WordPress dashboard. 
 
We overlopen even het WordPress menu. 

13.1 Berichten 
Berichten zijn blogartikelen. Als je wilt bloggen dan kan je hier blogberichten aanmaken, 
schrijven, inplannen en publiceren. 

13.2 Media 
Kan je voornamelijk negeren. Hier zie je alle afbeeldingen (en bijvoorbeeld PDF’s) die je al 
geüpload hebt. Je kan ook los afbeeldingen uploaden, maar dat kan ook gewoon in de 
tekstverwerker. 

13.3 Pagina’s 
Pagina’s zijn normale webpagina’s. Denk aan de contactpagina, dienstpagina’s en de ‘over’-
pagina. 

13.4 Reacties 
Op blogartikelen kan men reageren. Bij reacties kan je zien wie er gereageerd heeft en wat zij 
hebben gezegd. Ook deze optie kan je negeren, omdat je een mailtje krijgt wanneer er een 
reactie geplaatst is. 

13.5 Weergave 
Bij weergave kan je het design en de indeling van je website aanpassen. Wanneer je op 
weergave klikt, klapt er een submenu uit. 

• Thema’s = Het gehele design van je website. Hier kan je een gratis thema downloaden of 
een betaalde thema uploaden. 

• Customizer = het thema aanpassen. Hier kan je o.a. het logo uploaden, een favicon 
toevoegen. Maar je kan ook de sidebar en het menu aanpassen. 

• Widgets = Bij widgets kan je de inhoud van de sidebar en de footer bepalen.. 
• Menu’s = Bij menu’s kan je de indeling van jouw menu vaststellen 
• Header = kopafbeelding toevoegen 
• Achtergrond = achtergrondafbeelding toevoegen 
• Editor = hiermee kan je de CSS codepagina opmaken (moet je natuurlijk CSS kennen ;-) 

13.6 Plugins 
Plugins zijn kleine software toevoegingen. Je kan voor bijna enkele functionaliteit een plugin 
downloaden. Zoals Facebook buttons, statistieken en een contactformulier. 
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13.7 Gebruikers 
Wil je dat meerdere mensen op jouw website kunnen inloggen? Bij gebruikers kan je mensen 
toevoegen en gebruikers beheren. Ook deze optie ga je waarschijnlijk weinig gebruiken. 

13.8 Extra 
Kan je negeren. Is alleen nuttig als je pagina’s van een oude site wilt importeren. 

13.9 Instellingen 
Bij instellingen kan je o.a.: 

• de titel van jouw site bepalen 
• bepalen hoe de url’s van jouw website eruit komen te zien 
• hoe de blogberichten op de website getoond worden 
• Instellingen van een plugin (bvb.UpdraftPlus Backup) 
• … 

 
Deze laatste instellingen eenmalig instellen en daarna negeren. 
 
Kortom: na het opzetten van je website heb je bijna alleen te maken met de items: 

• Berichten 
• Pagina’s. 
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14 Hoe begin je nu aan een website in WordPress 

14.1 Een schone URL 
WordPress geeft nieuwe pagina’s soms vrij onduidelijke URL’s. 
 
Zo krijgt een nieuwe blogpagina de volgende URL: http://domeinnaam.be/?p=6 
 
Dit gaan we veranderen naar een “schone” (en zoekmachine vriendelijke) URL. 
 
Ga hiervoor als volgt tewerk: 

1. Ga naar Instellingen - Permalinks 
2. Vink dan “Jaar, maand, dag en naam” 
3. Klik op Wijzigingen opslaan 

 
Nu wordt de titel van elke pagina ook direct de URL 
Bvb. http://www.webke.be/2016/09/11/voorbeeld-bericht/ 

14.2 De eerste pagina’s maken 
Je kan deze pagina’s gewoon maken zonder dat je eigenlijk al in gedachten hebt via welk menu-
item ze moeten getoond worden. 
 
Ze hoeven ook nog niet echt inhoud (content) te hebben, dat kan je later doen. 
 
Maak deze pagina’s als volgt: 

1. Ga naar Pagina’s – Nieuwe pagina 
2. Voer een titel (bvb. Welkom) in, zet een klein beetje tekst op de pagina en klik op 

“Publiceren” 
3. Doe hetzelfde voor de pagina Contact 

14.3 Je startpagina instellen 
Als je naar je domein surft zie je op dit moment gewoon een blog van berichten die geplaatst 
zijn. Dit is verre van een website ;-) 
 
We gaan er dus voor zorgen dat je op een startpagina terecht komt (bvb. Welkom) 
 
Doe dit als volgt: 

1. Ga naar Instellingen – Lezen 
2. Kies bij “Startpagina toont” voor Een statische pagina 
3. Kies bij “Voorpagina” voor Welkom 
4. Klik op Wijzigingen opslaan 
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14.4 Menu maken 
Het menu dient om te navigeren op je website. 
 
Maak dit als volgt: 

1. Ga naar Weergave – Menu’s 
2. Geef het menu een naam (bvb. hoofdmenu) 
3. Klik op Menu aanmaken 

 
Nu gaan we dit menu opvullen: 

1. Selecteer links de pagina’s Welkom en Contact 
2. Klik op de knop Aan menu toevoegen 
3. Je kan daarna de menu-items in de juiste volgorde slepen 
4. Klik dan eens aan de linkerkant op Aangepaste links 
5. Vul hier eens mijn URL in (best copy/paste van de browser, zo vermijdt je typfouten) 
6. Bij Linktekst typ je gewoon Lesgever 
7. Klik op de knop Aan menu toevoegen 

 
Je zal opmerken dat, als je op de aangepaste link klikt, dat deze URL geopend wordt in hetzelfde 
browservenster. 
 
Dit laatste is niet aangewezen en je kan dit wijzigen als volgt: 

1. Ga naar Weergave – Menu’s 
2. Klik nu rechtsboven op Scherminstellingen 
3. Zet nu het selectievakje Linkdoel aan 
4. Nu kan je bij de eigenschappen van de aangepaste link kiezen voor “Open link in een 

nieuw tabblad” 

14.5 Menu indelen 
Je hebt nu 3 menu-items in je hoofdmenu, deze gaan we wat indelen. 
 
Dit doe je als volgt: 

1. Bij Menustructuur (daar zie je elk menu staan) sleep je gewoon de items op de juiste 
plaats bij een single-level menu 

2. Je kan een menu-item onder een ander menu-item onderbrengen (multi-level menu) 
door dat menu-item iets naar rechts te slepen 

3. Selecteer ook het selectievakje bij Menu instellingen, Thema locaties - Hoofdmenu 
4. Bekijk even de website 
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14.6 De WYSIWYG editor gebruiken in WordPress 
We gaan nu even dieper in op het gebruik van de WYSIWYG editor van WordPress, die je in 
staat stelt om je blogbericht of webpagina een opmaak te geven. 
 
Open de pagina Welkom even als volgt: 

1. Ga naar Pagina’s – Alle pagina’s 
2. Klik daar op de pagina Welkom 

14.6.1 Een titel maken 
Je bevindt je nu in de WYSIWYG editor van WordPress waar je 2 zaken kunt wijzigen: 

• Titel 
• Inhoud van de pagina 

 

 
 
Je kan een bijkomende werkbalk zichtbaar maken door op de volgende knop te klikken: 
Toolbar weergeven/verbergen 
 
Bekijk even het resultaat in het Front-end 

Toolbar weergeven/verbergen 
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14.6.2 Kopteksten 
Om je hoofdstukken een opmaak te geven werk je met kopteksten (in HTML zijn dit de <h#> 
tags. Deze tags kan je dan later via CSS een bepaalde opmaak geven voor je volledige website. 
 
Zo heb je bvb.: 

• Koptekst 1 = <h1> 
• Koptekst 2 = <h2> 
• Koptekst 3 = <h3> 
• Enz… 

 

 
 
De HTML code (dus bvb. de <h#> tags) kan je zichtbaar maken door uiterst rechts op de knop 
Tekst te klikken 
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14.6.3 Vet en cursief 
Tekst in het vet <strong> of cursief <em> zetten, werkt met dezelfde knopjes als bij een 
tekstverwerker. 

14.6.4 Opsommingstekens en nummering 
Ook daar heb je de bekende knopjes voor die je ook ziet staan bij een tekstverwerker. 
 
Maak eens een kleine opsommingslijst <ul> en een kleine genummerde lijst <ol>. 
 
Bij deze lijsten kan men natuurlijk ook gebruik maken van insprongen. 
 
Probeer wat inspringende items toe te voegen in deze voorgaande lijsten. 
 
We analyseren de 4 voorgaande tags <strong>, <em>, <ul> en <ol> eens in de HTML weergave. 
 

 
 
Maak nu Oefening – Tekstopmaak 
(zie Classroom WORDPRESS – Over – Oefeningen) 
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14.6.5 WYSIWYG editor plugin 
Zoals je in de vorige hoofdstukken gemerkt hebt, heeft WordPress een standaard WYSIWYG 
editor met beperkte opmaakmogelijkheden, daarom gaan we er een betere toevoegen via een 
plugin. 

14.6.5.1  “TinyMCE Advanced” plugin 
Een hele populaire is TinyMCE Advanced 
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14.7 Hyperlinks 
Men heeft een aantal soorten hyperlinks die men in onderstaande 2 hoofdgroepen kan 
verdelen: 

• Absolute hyperlinks (externe) 
o Naar een andere website 

 http://www.lesgever.be  
o Gebruik van Target 

 http://www.lesgever.be (open link in een nieuw tabblad) 
o Naar e-mail adres 

 mailto:fictief@lesgever.be 
• Relatieve hyperlinks (interne) 

o Naar een document 
 .pdf 
 .docx 
 .xlsx 

o Binnen één webpagina (nog weinig gebruikt) 
 Plaats op de plaats waar je wilt naartoe springen in je document de 

volgende code (men noemt dit een anker): 
• <a id=”xxx”></a> 
• Dit anker kan men ook plaatsen met TinyMCE Advanced 

 Met de volgende code spring je hier naartoe (dit is een hyperlink naar een 
anker): 

• <a href="#xxx">Tekst met XXX</a> 
• Deze hyperlink naar een anker kan je natuurlijk ook plaatsen met 

TinyMCE Advanced 
o Tussen webpagina’s 

 Naar een andere pagina van de website 
 
We gaan dit even demonstreren via 2 nieuwe pagina’s: 

• Hyperlinks: absolute (extern) 
• Hyperlinks: relatieve (intern) 

 
Maak nu Oefening – Hyperlinks 
(zie Classroom WORDPRESS – Over – Oefeningen) 
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14.8 Afbeeldingen 
Nog iets wat er af en toe op webpagina’s komt, zijn afbeeldingen. 
 
Om deze in te voegen ga je gelijkaardig tewerk als bij een relatieve hyperlink naar een 
document: 

1. Open de pagina waar je de afbeelding wilt plaatsen 
2. Klik eerst op de invoegpositie (dus daar waar je wilt dat de afbeelding komt) 
3. Zorg ervoor dat je ergens op je PC een afbeelding klaarstaan hebt (bvb. eentje 

downloaden van het internet) 
4. Klik op de knop Media toevoegen 
5. Nu kan je de afbeelding die je klaargezet had uploaden naar de mediabibliotheek 
6. Je selecteert de afbeelding en bij de eigenschappen aan de rechterzijde geef je zeker een 

titel en een alt-tekst in (dit is de tekst die men te zien krijgt als de browser geen 
afbeeldingen weergeeft of als je erover beweegt en dit is ook het zoek-woord). 

7. Klik dan op de knop In pagina invoegen 
 
Deze afbeelding kan je achteraf nog:  

• Verslepen naar een andere plaats 
• De uitlijning aanpassen 
• Afmetingen aanpassen door te slepen op de handvatten 
• Editeren 

o Onderschrift 
o Alternatieve teskt 
o Uitlijning 

 Links 
 Gecentreerd 
 Rechts 
 Geen 

o Afmeting 
 Thumbnail 
 Volledige grootte 
 Aangepaste afmetingen 

o Link naar 
 Mediabestand 
 Bijlagepagina 
 Aangepaste URL 

• Eventueel met target _blank, zie geavanceerde instellingen 
 Geen 

 
Maak nu Oefening – Afbeeldingen 
(zie Classroom WORDPRESS – Over – Oefeningen) 
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14.8.1 Media bibliotheek plugin 
Zoals je bij de vorige oefening gemerkt hebt, kan je standaard in deze media bibliotheek geen 
mappen maken. 
 
Daarom gaan we deze functionaliteit toevoegen via een plugin. 

14.8.1.1  “Enhanced Media Library” plugin 
Een hele populaire is Enhanced Media Library 
 

 
 
Reorganiseer nu de afbeeldingen in je media bibliotheek, die je in de vorige oefening Oefening – 
Afbeeldingen geupload hebt, zodat de mappenorganisatie er gelijk uitziet zoals op je HD. 
 

14.8.1.2 “Wp Real Media Library” plugin 
Deze werkt veel grafischer, maar is jammer genoeg NIET gratis!!! 
 
Hierna de link: 
https://codecanyon.net/item/wordpress-real-media-library-media-categories-
folders/13155134?ref=sourcewp  
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15 Tabellen 
Tabellen worden tegenwoordig enkel nog gebruikt om informatie in een tabel weer te geven op 
een webpagina. 
 
Dit was vroeger anders, men gebruikte toen ook onzichtbare tabellen om structuur te geven aan 
een webpagina. Men kan aannemen dat die tijd voorbij is. 
 
We maken nu een 7 pagina’s klassikaal, die u een parate kennis moeten bezorgen i.v.m. 
opmaken van tabellen: 
 
Koppel deze 7 pagina’s aan een 
- navigatiemenu Tabellen 
- met als subitems Tabel 1 … t/m Tabel 7 …. 
 
Een voorbeeld van deze pagina’s kan u bekijken op http://wordpress.webke.be/  
 
LET OP: hoe u de tabelopmaak uiteindelijk ziet is sterk afhankelijk van het thema dat je koos!!! 
 

• Tabel 1 – basisopmaak 
o Tabelbreedte en hoogte in vaste pixels 
o Tabelbreedte in percentage van het browservenster 
o Kolombreedtes en rijhoogtes wijzigen (slepen of met waarden) 
o Tabel titels, zie <th> i.p.v. <td> 
o Horizontaal en verticaal samenvoegen van cellen 
o Invoegen en verwijderen van rijen en kolommen 

• Tabel 2 – celuitlijning 
o Horizontale en verticale uitlijning van celinhoud 

• Tabel 3 – achtergrondkleuren 
o Uitleg RGB kleurcodes 
o Achtergrondkleuren wijzigen 

• Tabel 4 – tabelinstellingen 
o Soorten instellingen 

 Celspatie 
 Celopvulling 
 Rand 

• Tabel 5 - onzichtbare tabelranden 
o Teksten in onderstaande tabel van 3 rijen en 2 kolommen 
o Foto's in onderstaande tabel van 3 rijen en 2 kolommen 

• Tabel 6 - geneste tabellen 
• Tabel 7 - geneste tabellen extra 
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16 De homepage 
Als het publiek naar je website surft, krijgen ze wat men noemt de “homepage” te zien. 
 
In een HTML editor is dit dan de HTML pagina index.html 
 
Als voorbereiding om dit te demonstreren moeten we zeker de volgende pagina’s hebben 
(maak ze aan, mocht dit nog niet gebeurd zijn): 

• Welkom (een vaste pagina) 
• Blog (een blog pagina) 

o Zorg er ook voor dat in je navigatiemenu een item “Blog” staat die naar deze blog 
linkt 

 
Bij een CMS zoals WordPress stel je dit als volgt in: 

1. Ga naar het menu Instellingen – Lezen 
2. Stel de volgende zaken in 
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17 De berichtenpagina 
Verder gaande op het vorige hoofdstuk bekijken we even hoe men met zo’n berichtenpagina 
werkt. 
 

• Berichten 
o Een blog is dus een soort chronologisch overzicht van berichten. 

• Categorieën 
o Deze berichten kunnen al dan niet georganiseerd zijn in categorieën. 
o Men kan deze categorieën vergelijken met een soort mappen waar men de 

berichten in kan steken. 
 
We bekijken dit even klassikaal: 

1. Open de berichten pagina “Blog” 
2. Je zal merken dat er in de bewerkweergave van deze pagina geen WYSIWYG editor te 

zien is. De reden is, dat men deze pagina ingesteld heeft als berichten pagina. Men kan 
in deze weergave dus weinig doen. 

3. Berichten en reacties kan men beheren via de menu’s Berichten en Reacties 
a. Berichten: hier kan men berichten maken, editeren, in categorieën steken en tags 

toekennen 
b. Reacties: hier kan men de reacties op berichten beheren 

4. We maken een nieuw bericht “Welkom op onze blog” met een kleine tekst in. 
5. We maken nog een nieuw bericht “Eerste bericht” met een kleine tekst in. 
6. We maken nog een nieuw bericht “Tweede bericht” met een kleine tekst in. 
7. We bekijken onze blog pagina in het Front-end 
8. Keer terug naar het Back-end en verwijder het standaard bericht “Hallo wereld” 
9. We bekijken onze blog pagina in het Front-end 
10. Je merkt op dat je nu een overzicht krijgt van berichten (het nieuwste staat van boven) 

 

 

Aan de rechterzijde van de 
pagina’s van je website, zie je 
Widgets staan. 
 
Deze widgets kan men in- en 
uitschakelen via het Menu 
Weergave – Widgets 
 
Zeer interessant is dat men deze 
ook kan beheren met een Live 
Preview. 
 
Sommige Widgets geven 
rechtstreekse toegang tot berichten. 
Later meer hierover … 
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11. Open een nieuw tabblad in de browser en bezoek even de website van je buurman. 
12. Ga op de website van je buurman naar de Blog en laat daar een reactie achter op bvb. het 

bericht “Eerste bericht”. Doe hetzelfde op het bericht “Tweede bericht” 
13. Op het Front-end van je pagina’s zie je nu effectief deze reacties staan 
14. Ga nu terug naar het Back-end van je eigen site en ga naar het menu Berichten 

a. Daar zie je per bericht ook via een tekstballonnetje dat er een reactie geplaatst is 
15. Bekijk ook even het menu Reacties 

a. Daar zie je een overzicht van de reacties 
b. Deze reacties kan je daar dus beheren (weigeren, beantwoorden, enz…) 

16. Als men veel berichten plaatst, kan men deze onderverdelen in Categorieën. 
17. Maak eens de volgende categorieën aan via het menu Berichten - Categorieën 

a. Algemeen 
b. Berichten 

18. Plaats het bericht “Welkom op onze blog” in de categorie “Algemeen” 
a. Klik bij één bericht op “Snel bewerken” en vink de juiste categorie aan 
b. Voor meerdere berichten tegelijk kan je ze eerst selecteren en dan voor de actie 

“Bewerken” kiezen 
19. Plaats de berichten “Eerste bericht” en “Tweede bericht” in de categorie “Berichten” 
20. Ga naar het Front-end en je zal merken dat je nu in de Widget “Categorieën” direct kan 

filteren op de berichten van een bepaalde categorie 
21. Je kan ook sub-categorieën maken. Dit kan bvb. handig zijn als je alle berichten in een 

hoofdcategorie per jaartal steken 
22. Maak eens een categorie voor dit kalenderjaar “20??” en steek de categorieën 

“Algemeen” en “Berichten” hieronder. 
23. Bekijk het resultaat in het Front-end 

a. Je zal zien dat je nu nog geen categorie indeling te zien krijgt!!! 
24. Ga nog eens naar het Widget beheer, open de optie s van de widget “ Categorieën” en 

vink de optie “Hiërarchie tonen” aan (vergeet niet op te slaan) 
 

 
 

25. Bekijk terug het resultaat in  het Front-end 
a. Nu krijg je wel de categorie indeling te zien!!! 

 
“Speel” met het voorgaande een beetje, samen met je buurman, om wat ervaring op te doen in het 
plaatsen en beheren van berichten. Vergeet ook niet wat te experimenteren met (sub)categorieën. 
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18 Een contactformulier 
Een link naar een emailadres op en pagina zetten is echt niet aan te raden, omdat spamrobots 
die er dan zo uithalen, met alle gevolgen van dien. Daarom is het beter om te werken met een 
contactformulier. In het verleden hebben we reeds de plugin “Contact Form 7” geïnstalleerd, 
die we nu gaan gebruiken. 

18.1 Contactformulier maken 
Je zal merken dat door installatie van deze plugin je aan de linkerzijde een menu-item “Contact” 
bijgekregen hebt. 
 
Als je hier op klikt dan zie je een lijst van bestaande contactformulieren en er is al eentje 
automatisch aangemaakt, nml. “Contactformulier 1”. 
 
We veranderen deze naam naar “Contactformulier Algemeen” door net onder dit 
contactformulier op Bewerken te klikken. 
 
Maak nu ook een nieuwe pagina “Contact Algemeen”. 
 
Als je meerdere contactformulieren gebruikt op je website, dan is het handig dat je dus een 
volgende naamgeving gebruikt: 

• Het contactformulier zelf: Contactformulier ??? 
• De pagina waarop dit contactformulier komt: Contact ??? 

 
Hier is ??? de naam die je aan deze 2 geeft. 
 
Uiteindelijk beslis je natuurlijk zelf hoe je dit organiseert. 

18.2 Contactformulier op pagina plaatsen 
Om het contactformulier “Contactformulier Algemeen” op de pagina “Contact Algemeen” te 
plaatsen ga je als volgt te werk: 

1. Ga naar het menu item Contact 
2. Klik op de shortcode van het betreffende formulier 

a. Dit kan er als volgt uitzien 
[contact-form-7 id="29" title="Contactformulier Algemeen"] 

3. Copy: CTRL + C 
4. Ga naar de pagina “Contact Algemeen” 
5. Zet je op deze lege pagina op de eerste lijn en Paste: CTRL + V 
6. Bekijk de pagina en je zal zien dat er een contactformulier op staat 

18.3 Navigatie menu-item linken aan contactformulier 
Als laatste moet je nu nog enkel een menu-item bijmaken in het navigatiemenu, om naar dit 
contactformulier te verwijzen. 
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18.4 Verder instellen contactformulier 
Je moet nu een paar zaken controleren in het contactformulier om dit goed te doen werken. 
 
Ga hiervoor naar het menu-item “Contact” en klik op het betreffende contactformulier. In ons 
geval “Contactformulier Algemeen”. 
 
Je ziet dat er bovenaan 4 tabladen staan: 

• Formulier 
• E-mail 
• Berichten 
• Aanvullende instellingen 

 
We bekijken even de 2 belangrijkste tabbladen Formulier en E-mail 

18.4.1 Formulier 
Op dit tabblad kan je de velden plaatsen die je zichtbaar wilt zien op je formulier. 
 
Zoals het er standaard uitziet, zal je dus een formulier hebben met de volgende velden: 

• Je naam 
• Je e-mail 
• Onderwerp 
• Je bericht 
• Verzendknop 
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18.4.2 E-mail 
Op dit tabblad kan je de mailafhandeling instellen. 
 
Zoals het er standaard uitziet, zal dit als volgt gebeuren: 

• De mail wordt van het formulier naar het e-mail adres gestuurd dat bij Aan staat 
• Je ziet dat de mail Van de persoon komt die zijn naam ingevuld heeft bij het 

formulierveld [your-name] 
• Het Onderwerp van de mail is gelijk aan hetgeen de gebruiker ingevuld heeft bij het 

formulierveld [your-subject] 
• De Aanvullende koptekst bevat de informatie naar wie het antwoord moet gestuurd 

worden. In dit geval de informatie die de gebruiker ingevuld heeft bij het formulierveld 
[your-mail] 

• Bij Bericht inhoud staat dan de tekst die de gebruiker ingevuld heeft bij het 
formulierveld [your-message] 

 

 
 
Je kan dus eigenlijk aannemen dat het contactformulier zelfs in zijn standaard vorm zijn werk 
zal doen om de gebruiker in staat te stellen om gewoon een mailtje naar je te sturen. 
 
Op deze manier zal je echter binnen de kortste keren veel spam krijgen, daarom gaan we 
reCaptcha van Google gebruiken om dit tegen te gaan. 
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18.4.3 Google reCAPTCHA instellingen 
De formulierbeveiliging reCAPTCHA van Google is een zeer goede beveiliging tegen spam en is 
geïntegreerd in Contact Form 7. 
 
Klik onder het menu-item Contact op het sub-item Integratie. 
 
Zo’n andere dienst is reCAPTCHA van Google. 
 

 
 
Klik hier eerst op de knop “Sleutels configureren” en je krijgt het volgende venster. 
 

 
 
Hier moet je de Site-sleutel en Geheime sleutel ingeven die je bij 
https://www.google.com/recaptcha kan aanmaken. 
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18.4.4 Google reCAPTCHA zichtbaar maken op je formulier 
Nu je Google reCAPTCHA sleutels geactiveerd zijn, moet je deze beveiliging zichtbaar maken op 
je formulier als volgt: 

1. Ga naar het menu-item “Contact” en klik op het betreffende contactformulier. In ons 
geval “Contactformulier Algemeen”. 

2. Klik op het tabblad Formulier 
3. Maak een lijntje plaats net voor de verzend knop (zie [submit "Verzenden"] ) 
4. Klik bovenaan op de tag reCAPTCHA 

 

 
 
Vergeet deze wijziging niet op te slaan !!! 
 
Bekijk nu even het Contactformulier en test uit of je het de gegevens kan verzenden zonder aan 
te geven dat je geen spamrobot bent. 

18.4.5 Extra velden op het contactformulier 
Je kan nu je contactformulier nog uitbreiden met extra velden zoals: selectievakjes, 
keuzerondjes, uitschuiflijsten, enz. 
 
Dit doe je telkens in 2 stappen: 

• Tabblad Formulier: zet de juiste velden er bij 
• Tabblad E-mail: zorg er voor dat de inhoud van deze velden ook meegestuurd worden 

 
We bekijken dit even klassikaal. 


