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Website met Wordpress 

 

1. Downloaden en installeren 

Onderwerpen van  deze les: 

• Database aanmaken 
• Wordpress downloaden 
• Config aanpassen 
• Alles uploaden 
• Installeren 
• Inloggen op website 

 
 
 
Vooraf: Om goed van start te gaan met Wordpress zijn de volgende zaken vereist: 

1. Webruimte  bij een hostingbedrijf dat MySQL  en PHP ondersteunt. 
2. Kladblok of een alternatief. 
3. Programma om bestanden op Internet te kunnen zetten, zoals WSFTP o.i.d. 
4. Maak een database aan bij het hostingbedrijf en berg  naam – gebruiker en 

wachtwoord voor deze database goed op. Voorbeeld database: 

 

 

Downloaden: 
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1. Download Wordpress hier : http://nl.wordpress.org/ 
2. Pak de zip uit. 

3. Wijzig de naam van het bestand   in wp-config.php. 
4. Open het bestand in Kladblok of een andere html-editor. 
5. In het bestand worden de data van de database ingevuld: 

 
a. Vul hier naam database in 
b. Vul hier gebruikersnaam database in 
c. Vul hier het wachtwoord in. 
d. Normaliter kan “localhost” blijven staan. 

6. Iets verder naar beneden worden de Security keys ingevuld met data die hier te 
genereren zijn: https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ (dit alles ter beveiliging van 
de site): 

 

http://nl.wordpress.org/
https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/


Website met Wordpress | © Marga de Bruijne | Downloaden en installeren 
3 

a. Vul hier nauwkeurig de lange reeks getallen in 
b. Vul hier na het streepje nog iets in (ter beveiliging): bijv: 362683875 

7. De voorbereidingen zijn afgerond. 

 

Installeren 

1. Activeer WSFTP (of een ander programma om bestanden over te zetten naar de 
server van het hostingbedrijf). 

a. Hier is FTP-software te downloaden daarvoor: http://www.homepage-
maken.nl/ftp.php 

2. Vul de benodigde data in en verzend de inhoud van de map wordpress naar de 
server.  

3. Let op: niet de map wordpress in zijn geheel, maar de losse onderdelen. 
4. Wanneer het blog in een sub map op de server moet komen te staan, dan moeten 

alle bestanden naar  die sub map worden overgeseind. 
5. Hierna wordt de installatie voltooid en kunnen we het blog/site  bekijken op de 

volgende url: 
http://www.jedomein.nl/index.php of 
http://www.jedomein.nl/submap/index.php 

a. Wanner er een foutmelding komt is er iets niet goed gegaan bij het invullen 
van de data zoals hierboven bij punt 5 en 6 werd beschreven. Een klein foutje 
bijv. bij het plakken van de beveiligings keys (punt 6) kan al een foutmelding 
geven. 

6. Als alles goed is gegaan is het volgende venster in beeld: 

 
7. In dit venster wordt de installatie voortgezet. 
8. Wijzig de gebruikersnaam   en bedenk een wachtwoord; noteer deze gegevens voor 

jezelf - en klik onderaan op  
9. Login! 

http://www.homepage-maken.nl/ftp.php
http://www.homepage-maken.nl/ftp.php
http://www.jedomein.nl/index.php
http://www.jedomein.nl/submap/index.php

