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Website met Wordpress 

 

2. Wordpress instellen 

Onderwerpen van deze les: 
• Dashboard vereenvoudigen 
• Menu bekijken 
• Keuze voor website of blog 
• Reactie-venster uitzetten 
• Overbodige widgets verwijderen 

 
 
Wordpress kent 2 modi : de bewerk-modus en de bekijk-modus.  
In Wordpress kunnen we kiezen tussen het maken van een Blog of een Website.  Een 
combinatie kan ook, maar komt hier niet aan de orde. 

1. Login op de website: we zijn in het  Dashboard, de plaats waar de site wordt 
gemaakt. Door op de titel te klikken zien we hoe de site er uitziet.  

 
2. Het Dashboard vereenvoudigen: klik aan de rechterkant op Scherminstellingen en  

vink er voorlopig een paar uit. Het is ook een beetje afhankelijk of we gaan kiezen 
voor Blog of  Website welke configuratie ons het beste past. Voorlopig kiezen we 
even dit: 

 
3. Er zijn nu 4 opties over en die kunnen naar een andere plek geschoven worden 

(hoeft niet!). 
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4. Aan de linkerkant van het dashboard staat een groot menu met uitklapbare opties.: 

 
a. Gebruikers: vul  dit in naar eigen wens. Vergeet niet op te slaan. Hier zijn ook 

gebruikers toe te voegen. 
b. Instellingen – Algemeen:  

i. Geef site titel en omschrijving 
ii. Lidmaatschap:  hangt ervan af, over het algemeen niet aanvinken. Kan 

later altijd nog. 
iii. Tijdzone: Zoek Europa – Amsterdam als je in NL woont 
iv. Instellingen – Lezen: hier wordt gekozen voor Blog of Website: voor 

Blog hoef je niets veranderen. Wij kiezen hier voor het maken van een 
website door het volgende in te vullen en op te slaan: 

 
v. De overige opties laten we nu even rusten. 

5. Bekijk nu de site!  
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6. Het standaard thema (lay-out ) is actief en  de tekst van de Voorbeeldpagina is 
zichtbaar.  

7. Ga terug naar Dashboard: 

  
8. Klik in het menu aan de linkerkant bij Pagina’s de Voorbeeldpagina open en wijzig de 

titel in Welkom of Start of Home of …. Wijzig ook de inhoud. Wij kiezen hier voor een 
inhoud met dummy-tekst. Sla de wijzigingen op door aan de rechterkant te klikken 
op Bijwerken.  Bekijk de pagina. 

9. Het venster om een reactie te plaatsen is niet echt nodig (past  meer bij een Blog) en 
kan verwijderd worden. 

a. Activeer het dashboard en vink  bij Scherminstellingen Reacties aan. 
b. Nu staat helemaal onderaan de pagina de optie om Reacties uit te zetten: 

 
c. Sla op door op Bijwerken te klikken. 

10. Aan de rechterkant staan een paar items die niet relevant zijn en die we gaan 
verwijderen (uitzetten): 

 
11. Activeer op het dashboard Weergave – Widgets. 
12. Aan de rechterkant staan de actieve widgets, 
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13. Klik er een open en kies Verwijderen: 

 
14. Verwijder alles behalve de Meta: deze is voor het inloggen en wordt later verwijderd 

of elders ondergebracht. 

 

Tot slot: Wordpress wordt regelmatig geupdate en dit wordt aangegeven in het 
dashboard. Alvorens een update uit te voeren is het verstandig een back-up te maken 
van de database. Dit kan op plaats waar de database is aangemaakt. Berg de back-up 
goed op om de database te kunnen herstellen als er iets mis gaat bij het upgraden van 
Wordpress. 

 
 
 
 

 

 

 


