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WORDPRESS - DE BASIS

INTRODUCTIE 
Wil je zelfstandig een professionele website maken, zonder enige  
technische kennis, waarbij sprake is van regelmatig wisselende content, 
dan kom je snel uit op een Content Management Systeem. Er bestaan  
verschillende Content Management Systemen. Één daarvan is WordPress.  

De reden waarom ik voor WordPress kies, is afhankelijk van een aantal  
factoren. De belangrijkste reden voor mij als webdesigner zijn de gebruiks- 
en onderhoudsvriendelijkheid van het systeem. Een webdesigner kan dit 
systeem snel installeren en het is eenvoudig te onderhouden.  
Een klant kan hiermee direct aan de slag. 

Voor het opzetten van een WordPress site kun je kiezen uit diverse  
vrij beschikbare templates. In dit boek laat ik zien hoe je WordPress kunt 
installeren, configureren en beheren. Daarnaast laat ik zien hoe je het  
systeem kunt uitbreiden met noodzakelijke onderdelen zoals o.a. een  
formulier, galerij, media, backup, beveiliging en zoekmachine optimalisatie 
plugin. 

Om snel en eenvoudig met WordPress te werken, is het handig om te  
beschikken over een webserver op je eigen computer. Aan de hand van 
een paar eenvoudige stappen laat ik zien hoe je een computer kunt laten 
functioneren als webserver. Daarna laat ik zien hoe je een WordPress web-
site kunt verhuizen naar een internet server. 

Dit boek geeft een solide basis om WordPress op eigen kracht verder te  
onderzoeken. Wil je nog dieper op WordPress ingaan? Dan kun je terecht 
bij www.wordpress.org. 
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WORDPRESS - DE BASIS

Alle oefeningen in dit boek zijn praktisch. Ik laat alleen het meest essentiële 
zien, ze bevatten geen overbodige beschrijving en zijn direct toe te passen.  
Meer info: www.wp-boeken.nl/basis. 

Uitleg voor Mac- en Windows gebruikers. 

Voor wie is dit boek? 

‣ Voor degenen die zelfstandig een WordPress site wil opzetten. 
‣ Voor degenen die niet afhankelijk wil zijn van ontwikkelaars. 
‣ Voor degenen die geen programmeerkennis hebben. 
‣ Voor multimedia studenten. 
‣ Voor webredacteurs. 
‣ Voor iedereen die een eigen weblog/site wil maken. 

Tip: neem de tijd! Lees een hoofdstuk zorgvuldig door voordat je  
plaatsneemt achter de computer. 
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WORDPRESS - DE BASIS

Benodigdheden 

Een webserver, webhosting, de laatste versie van WordPress en een  
internet browser. 

Met een lokale webserver kun je een WordPress site op je eigen compu-
ter ontwikkelen. In dit boek laat ik stap voor stap zien hoe je een webserver 
op je eigen computer installeert en gebruikt. Na het ontwikkelen van een 
WordPress site publiceer je het resultaat op het internet. Hiervoor is een 
webhosting nodig.  

Met behulp van een internetbrowser maak je contact met het CMS- 
systeem. Dit programma heb je nodig om WordPress te voorzien van de  
nodige content. Het is raadzaam om meer dan één browser te installeren.  

Het is mogelijk dat bepaalde WordPress functies niet werken in je favoriete 
browser. Wanneer dit het geval is, kun je snel overstappen naar een andere 
browser.  

Alle oefeningen in dit boek zijn getest met Firefox, Safari, Google Chrome 
en Microsoft Edge. Gebruik altijd de laatste versie. 
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WORDPRESS - DE BASIS

Doel van dit boek 

Dit boek is geschreven voor iedereen die zonder enige technische kennis 
snel en praktisch WordPress wil gebruiken. 

Dit boek geeft uitleg hoe je WordPress zowel lokaal als remote kunt  
installeren. Het voordeel van een lokale installatie (op eigen computer) is  
dat je altijd beschikt over een website van waaruit je kan experimenteren 
voordat je het eindresultaat op het internet (remote) publiceert.  

Dit boek geeft alleen de meest essentiële uitleg. Nadat je voldoende  
ervaring hebt opgedaan met WordPress krijg je meer inzicht en vertrouwen 
om zelfstandig het systeem verder te ontdekken.  

Wil je meer weten over WordPress dan kun je gebruik maken van de  
onderstaande boeken:  
WordPress - Gevorderd. 
WordPress - Gutenberg. 
WordPress - Theme (klassieke thema’s). 
WordPress - Blok Thema (nieuw thema formaat). 

Wil je van WordPress een webshop maken dan kun je gebruik maken van 
het boek WordPress - WooCommerce. 

Heb je interesse om het WordPress systeem aan te passen dan kun je   
gebruik maken van het boek WordPress - Onder De Motorkap. 
 
Voor meer informatie ga naar:  
www.wp-boeken.nl. 
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