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Hoe werkt u met dit boek? 
 
Dit boek is geschreven volgens de Visual Steps™-methode. De werkwijze is 
eenvoudig: u legt het boek naast uw computer en voert alle opdrachten stap voor 
stap direct op uw computer uit. Door de duidelijke instructies en de vele 
schermafbeeldingen weet u precies wat u moet doen. Door de opdrachten direct uit 
te voeren, leert u het snelste werken met de computer. 
 

In dit Visual Steps™-boek ziet u verschillende tekens. Die betekenen het volgende: 
 
Handelingen 
Dit zijn de tekens die een handeling aangeven: 
 

 De muis geeft aan dat u iets met de muis moet doen. 
 

 Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord. 
 

 De hand geeft aan dat u hier iets anders moet doen, bijvoorbeeld de 
computer aanzetten, of een reeds bekende handeling uitvoeren. 

 
Naast deze handelingen wordt op sommige momenten extra hulp gegeven om met 
succes dit boek door te werken. 
 
Hulp 
Extra hulp vindt u bij deze tekens:
 

 
De pijl waarschuwt u voor iets. 

 

 
Bij de pleister vindt u hulp mocht er iets fout zijn gegaan. 

 

1 
Weet u niet meer hoe u een handeling uitvoert? Dan kunt u dit met behulp 
van de cijfers achter deze voetstapjes opzoeken achter in het boek in de 
bijlage Hoe doe ik dat ook alweer? 

 
U vindt in dit boek ook veel algemene informatie en tips. Deze informatie staat in 
aparte kaders. 
 

Extra informatie 
De kaders zijn aangeduid met de volgende tekens:
 

 
Bij het boek vindt u extra achtergrondinformatie die u op uw gemak kunt 
doorlezen. Deze extra informatie is echter niet noodzakelijk om het boek 
door te kunnen werken. 

 

 
Bij een lamp vindt u een extra tip voor het gebruik van het programma. 
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3. Werken met thema’s 
 

 
Nadat u WordPress goed heeft geïnstalleerd en ingesteld, kunt u veilig uw website 
bouwen. Websites in WordPress bouwt u standaard met behulp van een thema. Een 
thema is een kant-en-klaar sjabloon voor een website, waarbij de opmaak en 
indeling al gemaakt is. Door gebruik te maken van een thema hoeft u de website niet 
helemaal vanaf een blanco pagina op te bouwen. 
 
Bij een thema zijn meestal al voorbeeldteksten en afbeeldingen geplaatst. Deze kunt 
u dan eenvoudig vervangen door uw eigen teksten en afbeeldingen.  
Veel onderdelen van een thema zijn naar uw eigen smaak aan te passen. Zo kunt u 
bijvoorbeeld andere kleuren kiezen en de indeling van pagina’s aanpassen. De 
mogelijkheden zijn per thema verschillend. Op deze manier kunt u met behulp van 
een thema relatief snel uw eigen website bouwen. 
 
WordPress maakt het u gemakkelijk om thema’s te vinden die bij uw type website 
passen. Door gebruik te maken van de zoekfunctie vindt u snel de gewenste 
thema’s. U kunt een thema daarna eenvoudig installeren voor gebruik bij uw 
website. Ook is het mogelijk simpel het ene thema door het andere te vervangen. 
Op die manier kunt u snel uw hele website een ander uiterlijk geven zonder dat u de 
inhoud hoeft over te zetten. 
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 
 een thema zoeken; 
 een thema installeren; 
 een thema wijzigen; 
 een thema verwijderen; 
 een thema aanpassen. 

 

 Let op! 
In dit boek wordt als voorbeeld de website Visual Steps WordPress gebouwd. Dit is 
een website met tuinieren als onderwerp. U kunt dit voorbeeld volgen of meteen uw 
eigen website bouwen. Houd er rekening mee dat de schermafbeeldingen in het 
laatste geval wel kunnen afwijken. 
 

 Let op! 
U kunt in dit hoofdstuk gebruikmaken van de oefenbestanden bij dit boek. In Bijlage 
B Oefenbestanden downloaden achter in het boek wordt beschreven hoe u de 
oefenbestanden naar de harde schijf van uw pc kopieert. 
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3.1 Het standaard thema bekijken 
 
Om uw website te bouwen, moet u eerst inloggen bij WordPress: 
 

 Open Internet Explorer 6 
 

 Typ uw domeinnaam 
 

 Typ daarachter:  
/wp-admin 

 

 Druk op  

 

 Log in bij WordPress 8 
 
U ziet nu het Dashboard van WordPress. Standaard is bij het installeren van 
WordPress al meteen een basisthema geïnstalleerd. Dat is op het moment dat dit 
boek gemaakt was het thema Twenty Eleven: 
 
Bij  ziet u welk 
thema geïnstalleerd is: 
 
U kunt vanuit het Dashboard 
de basiswebsite van 
WordPress bekijken:  
 

 Klik op 
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U ziet de basiswebsite van 
WordPress gemaakt met het 
thema Twenty Eleven: 
 
De website is nu nog 
voorzien van standaard foto’s 
en teksten. Deze gaat u in de 
volgende hoofdstukken 
vervangen door andere 
teksten en foto’s. 
 

 Klik op  

 
 

3.2 Een thema zoeken 
 
U kunt het standaard thema van WordPress direct gebruiken om uw website te 
bouwen. Dat zult u ook doen in de komende hoofdstukken. Er zijn echter meer dan 
1000 thema’s die u vanaf de website van WordPress kunt installeren. 
 

 Let op! 
Het is verstandig alleen thema’s te downloaden vanaf de officiële websites van 
WordPress of door WordPress erkende websites. Deze laatste bieden meestal 
professionele thema’s tegen betaling aan. Als u thema’s van andere websites 
downloadt, bestaat er een kans dat uw computer besmet raakt met virussen of 
spyware. 
 
Om een thema te vinden dat goed bij uw website past, kunt u gebruikmaken van de 
thema zoekfunctie van WordPress. Hierin geeft u op wat uw voorkeuren zijn en kunt 
u vervolgens één van de gevonden thema’s gebruiken als het thema voor uw 
website. 
 

 Tip 
Het juiste thema voor uw website 
Wat het juiste thema voor uw website is, is onder andere afhankelijk van uw 
persoonlijke smaak. Dat maakt het moeilijk om objectieve tips te geven voor het 
vinden van het meest geschikte thema voor uw website. 
Belangrijk bij het kiezen, is eerst voor uzelf te bepalen wat u precies met uw website 
wilt doen en voor wie hij bestemd is. Een website over uw hobby moet bijvoorbeeld 
voldoen aan andere eisen dan een website voor uw onderneming. 
 
- Lees verder op de volgende pagina -  
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In de eerste plaats is het verstandig te bepalen welke teksten en foto’s u op de 
website wilt plaatsen. Aan de hand hiervan kunt u bepalen of een thema al voldoet 
aan de juiste voorwaarden. Bij een website met veel foto’s kunt u beter een thema 
gebruiken waarop al ruimte is gemaakt voor veel foto’s. U hoeft dan vervolgens niet 
zoveel meer aan de website te wijzigen. 
 
Als u al een specifiek onderwerp voor uw website heeft, kunt u op dit onderwerp 
zoeken met de zoekfunctie. U zult dan vaak al meerdere thema’s vinden die voor dit 
onderwerp gemaakt zijn. 
 
Wanneer u zelf al bepaalde kleuren voor uw website heeft bedacht, kunt u hier naar 
zoeken. Als u een website voor uw bedrijf maakt, kunt u bijvoorbeeld de kleuren van 
uw logo als basis gebruiken. Als het basisthema al uw gewenste kleuren heeft, hoeft 
u deze later niet meer aan te passen. 
 
U kunt ook zoeken op andere eigenschappen van een website. Als u bijvoorbeeld al 
weet dat u de website uit drie kolommen wilt laten bestaan, zoekt u op deze 
eigenschap. Eventueel zoekt u op meerdere eigenschappen tegelijk. U beperkt dan 
wel het aantal geschikte thema’s, maar vindt wel de thema’s die het beste passen bij 
uw wensen. 
 
U zoekt als volgt naar een thema: 
 

 Plaats de aanwijzer op 

 
 

 Klik op  
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De pagina Thema’s beheren 
wordt geopend: 
 
Hier kunt u zien welke 
thema’s geïnstalleerd zijn in 
WordPress: 
 
Het thema dat geactiveerd is: 
 
Andere beschikbare thema’s: 
 

 
U kunt meerdere thema’s installeren in WordPress. Vervolgens kiest u welk thema u 
wilt activeren. Dit houdt in dat de website van het geactiveerde thema wordt voorzien. 
 
Om een ander thema te 
zoeken: 
 

 Klik op 

 
U ziet de zoekmachine voor 
thema’s: 
 
Zoekvak: 
 
Filter voor eigenschappen: 
 
 

 
U kunt in de zoekfunctie op verschillende manieren zoeken naar thema’s. De eerste 
methode is gebruik te maken van de categorieën boven in het venster. U ziet dan 
bijvoorbeeld thema’s die door de redactie van WordPress in de schijnwerpers zijn 
gezet (uitgelicht) of de nieuwste thema’s. 
 

 Let op! 
Mogelijk ziet u andere uitgelichte of nieuwe thema’s. 
 






