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Website met Wordpress 

 

4. Content  van website 

Onderwerpen van deze les: 

• Editor: editen en opslaan 
• Afbeeldingen uploaden in invoegen 
• Meta-tags 

 
Content (inhoud) is het hart van een website. 
Content wordt ondergebracht in pagina’s  (menu-items) in de navigatie. 
Wordpress beschikt over een  editor voor tekst, waarmee  koppen, tekstkleuren, 
lettergrootte etc. bepaald kunnen worden. 
Zorg voor een aantrekkelijke  en vooral overzichtelijke presentatie van tekst. 

 
 

1. Open een willekeurige pagina 
2. De editor bovenaan een pagina kan uitgeklapt worden, waardoor meer opties 

beschikbaar komen: 

 
 

3. Bewerk de dummytekst of voeg zelf nieuwe tekst toe. 
4. Het werken in/met tabellen komt later aan  de orde. 
5. Vergeet niet onderaan een pagina de optie om te reageren uit te vinken als reageren 

niet gewenst is.: 
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6. Er is een  aantal opties om een pagina op te slaan onder Publiceren: 
 Status en Zichtbaarheid: 

 
a. Status: 3 opties: Gepubliceerd – Wachtend op Review – Concept. Alleen de 

eerste optie maakt de pagina zichtbaar voor de bezoeker. De optie Concept is 
ideaal voor de beheerder om later verder te werken aan de pagina..  

b. Zichtbaarheid: Klik op Bewerken om de opties zichtbaar te maken. Deze 
spreken voor zich.  

c. Prullenbak: hiermee wordt de pagina definitief verwijderd. 
d. Klik altijd op Bijwerken om de wijzigingen op te slaan. 

7. Pagina-attributen:  

 
a. Hoofd: afhankelijk van het thema kan een menu- item ondergebracht worden 

onder een ander item. 
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b. Template: wanneer er een side-bar is, kan  die uitgeschakeld worden. Ook 
afhankelijk van thema 

c. Volgorde: idem 
d. Uitgelichte afbeelding: idem. 

 

 

Afbeeldingen  

Afbeeldingen moeten geupload worden naar de map Media. 

1. Klik in het menu aan de linkerkant bij Media op Nieuw bestand: 

 
2. Zoek bij Bestand kiezen een of meerdere afbeeldingen, die dan meteen worden 

geupload naar de Bibliotheek. 
3. Klik op de Bibliotheek in het menu links om de afbeelding(en)  te bekijken en via 

Bewerken van titels etc. te voorzien. 

 

Een afbeelding invoegen in een pagina: 

• Open een pagina. 
• Klik op het icoon voor Afbeelding toevoegen: 

 
• Klik op Media bibliotheek: 
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• Kies de gewenste afbeelding en klik op Tonen. 
• Vul in het volgende venster e.e.a. in en klik onderaan op: 

 
• Sla de pagina op. 
• In de Media bibliotheek is nu e zien daat de afbeelding gekoppeld is aan de pagina. 

 

Meta Description en Meta Keywords moeten voor iedere pagina worden ingevuld, zodat 
zoekmachines de pagina gemakkelijk kunnen vinden.  Description is een hele zin die in het 
kort beschrijft waar de pagina (de site) over gaat. Keywords zijn losse woorden, gescheiden 
door een komma. 

Let op: deze opties is niet voor alle thema’s beschikbaar.  

  


