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Website met Wordpress 

 

5. Tabellen 

Onderwerpen van deze les: 

• Editor Tiny MCE toevoegen 
• Tabellen maken met TinyMCE 
• WP-Table reloaded  installeren en gebruiken 
• Excel importeren in WP-Table reloaded 

 
Content (inhoud) kan/moet soms in tabellen worden ondergebracht.  Hiervoor bespreken 
we 2 opties: 

• Tiny MCE 
• WP-Table-reloaded 

 
 

TinyMCE 
Wordpress beschikt over een  editor voor tekst, waarmee  koppen, tekstkleuren, lettergrootte etc. 

bepaald kunnen worden:  = What You See Is What You Get!.  
 

1. De editor bovenaan een pagina kan uitgeklapt worden, waardoor meer opties 
beschikbaar komen: 

 
 

2. Als extra editor installeren we Tiny MCE, te downloaden via Plugins - Nieuwe plugin – 
Zoeken – Nu installeren (data database invullen). 

3. Na de installatie moet de nieuwe editor geactiveerd worden via Plugins op het Dashboard. 
4. Hierna kunnen onderdelen voor Tabellen van Tiny MCE  worden toegevoegd aan de editor 

die boven een pagina staat. Ga naar:  
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a. Dashboard - Instellingen – Tiny MCE : 

 
b. Schuif bijv. de iconen voor een tabel naar boven, naar de “gewone” editor: 

 

 
c. Vergeet niet onderaan de wijzigingen op te slaan. 

5. Nu kunnen eenvoudige in principe randloze tabellen in een pagina worden opgenomen.  
6. Let op: soms zijn niet alle iconen voor Tabellen in de editor zichtbaar (afhankelijk van de 

breedte van de monitor waarop gewerkt wordt). Los dit op door op icoon Volledig scherm in 
de editor te klikken:  
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Tabellen maken 

1. Maak een nieuwe pagina aan met de naam Tabel.  
2. Klik in de editor  op icoon voor  “Nieuwe tabel  invoegen”: 

 

 
 

3. Vul het volgende in en klik op Invoegen. 
 

 
 

4. Op de (nog niet opgeslagen) pagina staat nu een tabel met randen, omdat er in het 
venster bij border  =  1 werd ingevuld.  Let op: wanneer de pagina  is opgeslagen is er 
geen rand zichtbaar. Tabellen gemaakt in TinyMCE laten dus in Wordpress  geen randen 
zien. 

5. De waarden voor cellpadding en –spacing scheppen ruimte tussen tekst. Experimenteer 
er maar eens mee. 

6. Vul de 4 cellen met wat dummytekst of iets anders. Al bij het intypen van de eerste 
letters zien we dat de celbreedte niet vast staat. Dit is als volgt te wijzigen: 
 

7. Ga met de muis in een cel staan en klik op icoon Tabelcel eigenschappen              ;  vul 
daar de breedte (Width) en  een paar andere zaken in en klik op Bijwerken: 
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8. Hierna staat de inhoud linksboven uitgelijnd en is de celbreedte gefixeerd. Dit geldt dan  
voor alle cellen in de tabel. 

9. De editor is essentieel bij het werken met tabellen. Wanneer de muis in de tabel staat is  
er een groot aantal iconen actief, waarmee een tabel, cel, etc. gewijzigd kunnen worden.  
De meeste iconen spreken voor zich, een aantal worden hieronder nader besproken: 
 
 
 
 
 
 

a. Rijeigenschappen:              de uitlijning van de  content (inhoud) van de rij wordt 
hier bepaald. De hoogte kan ingesteld worden, maar kan ook later aangepast 
worden. Onderaan links kan gekozen worden of de eigenschappen voor alle rijen 
gelden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Cellen samenvoegen:     voegt cellen in een rij samen.  In het venster kan  exact 
worden aangeven welke rijen welke kolommen er samengevoegd moeten 
worden. 

c. Cellen splitsen:          hiermee kunnen samengevoegde cellen weer gesplitst 
worden.  

d. Zie voor voorbeelden van tabelgebruik met TinyMCE pagina Tabel. 
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10. Bij tabellen met meer items (dus niet voor grote stukken tekst) kan een cel wel een rand 
krijgen die zichtbaar is na opslaan. 

a. Ga daarvoor naar icoon Tabelcel eigenschappen  (zie hierboven punt 7) 
b. Klik daar op Advanced en geef bij Border color een kleur aan.  
c. Laat dit toepassen op alle cellen in een tabel. 
d. Klik op Bijwerken en sla op. 

 

 
 

 

Tabellen maken met WP-Table reloaded. 

Het voordeel van deze plugin boven de tabellen met TinyMCE is dat tabellen in CSV, XML en HTML 
kunnen worden geïmporteerd en geëxporteerd.  

1. WP-Table reloaded kan worden geïnstalleerd via: Dashboard -  Plugins - Nieuwe plugin – 
Zoeken – vul in WP-Table reloaded -  Nu installeren (data database invullen). 

2. Activeer de plugin via Dashboard – Plugins – klik op Activeren. 
3. Een tabel aanmaken: klik op 

 
4. Klik op Voeg nieuwe tabel toe: geef naam/beschrijving en aantal rijen en kolommen 

aan. We gaan voor deze les uit van naam: test. Klik op Tabel toevoegen. 
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5.  De tabelinformatie verschijnt en ook de code om de tabel in een pagina op te 
roepen: in dit geval [table id=1 /] 

 
6. Bekijk alle opties om de tabel te vullen en oefen met rijen en kolommen. Klik op  

Update de Veranderingen om op te slaan.  

7. Bekijk ook de opties onder  
8. Een link aanbrengen in een tabel: 

9. Klik op  
a. In het pop-up venster geef je de link in – klik op Ok 
b. In het volgende venster geef je de tekst voor de link in – klik op Ok 
c. In het volgende venster staat nu de link zoals die in de cel moet verschijnen;  

klik op Ok en ga met de muis naar een lege cel.  De link komt er in. 
d. Sla de verandering op. 

10. De tabel in een pagina zetten: 
a. Open een willekeurige pagina en kopieer daarin de code van de tabel: in dit 

geval dus  [table id=1 /] 
b. Sla de pagina op en bekijk het resultaat: de nieuwe tabel is  zichtbaar. 
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11. Wijzigingen in een tabel moeten dus altijd via Extra – WP-Table reloaded worden 
uitgevoerd. 

12. Plugin opties: om kleine wijzigingen in de lay-out van een tabel aan te brengen klik 
op Plugin opties: 

 
13. Typ bijv. het volgende in: 

 
14. Hiermee worden de breedte van de tabel en de lettergrootte aangepast. Door op de 

FAQ te klikken komen nog veel m eer opties in beeld. 
15. Op andere  tabellen (bijv. id-2 of 3 of 4….. kunnen natuurlijk ook regels worden 

toegepast.  
16. Zie voorbeeld op pagina Tabel. 

 

Tabel in Excel importeren in WP-Table reloaded: 

• Sla de tabel op je pc in Excel op als csv (gescheiden door….) 

 
 

• Open Table-reloaded en importeer de tabel. 
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