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2. WordPress instellen 
 

 
Nadat u WordPress heeft geïnstalleerd, kunt u in principe meteen aan de slag met 
het bouwen van een website. Het is echter verstandig eerst de instellingen voor 
WordPress en uw website te bekijken en, indien nodig, aan te passen. Hiervoor logt 
u in op het Dashboard van WordPress. 
 
Nadat u kennis heeft gemaakt met het Dashboard, kunt u verschillende 
instellingenpagina’s bekijken. Met behulp van de algemene instellingen geeft u 
bijvoorbeeld de titel van uw website op, maar ook de tijdzone voor de tijd die op de 
website kan worden afgebeeld. Schrijfinstellingen zijn vooral van belang als u een 
website in de vorm van een weblog wilt publiceren. U geeft hiermee onder andere 
aan hoe u zelf berichten op uw weblog wilt plaatsen. Met de leesinstellingen geeft u 
aan hoe berichten op de website moeten worden weergegeven. 
 
Als u op uw website de mogelijkheid geeft voor het reageren door bezoekers op 
berichten, geeft u hiervoor discussie-instellingen op. De media-instellingen zijn 
bedoeld om te bepalen hoe er met de verschillende soorten mediabestanden, zoals 
foto’s en video’s, moet worden omgegaan. De privacyinstellingen gebruikt u om op 
te geven of uw website door zoekmachines gevonden mag worden. Tot slot geeft u 
de instellingen voor de permalinks op. Dit zijn de webadressen voor de verschillende 
pagina’s van uw website. U kunt zelf opgeven hoe deze eruit moeten zien en u leest 
welke keuze de beste is. 
 
Behalve uzelf als gebruiker kunt u meer gebruikers toevoegen die mogen werken 
aan uw website. U leest in dit hoofdstuk hoe u dat doet. 
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 
 inloggen in WordPress; 
 omgaan met het Dashboard; 
 algemene instellingen opgeven; 
 schrijf- en leesinstellingen opgeven; 
 discussie-instellingen opgeven; 
 media-instellingen opgeven; 
 privacyinstellingen opgeven; 
 permalinkinstellingen opgeven; 
 gebruikersinstellingen opgeven; 
 gebruikers beheren. 
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2.1 Inloggen bij WordPress 
 
Aan het einde van het vorige hoofdstuk heeft u al even gezien hoe u inlogt in 
WordPress en zo op het Dashboard komt. Om te kunnen werken aan uw website en 
alle instellingen op te kunnen geven, moet u inloggen in WordPress: 
 

 Open Internet Explorer 6 
 

 Typ uw domeinnaam 
 

 Typ daarachter:  
/wp-admin 

 

 Druk op  
 
 

 

 Tip 
Inloggen via wp-login 
U kunt ook inloggen door /wp-login in plaats van /wp-admin in te typen achter uw 
domeinnaam. 
 
U ziet nu het inlogvenster. Hierin geeft u de gebruikersnaam en het wachtwoord op 
dat u eerder heeft ingesteld voor WordPress: 
 

 Typ bij 
 uw 

gebruikersnaam 
 

 Typ bij  
uw wachtwoord 

 

 Klik op  
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 HELP! Ik ben mijn wachtwoord vergeten  
Het kan gebeuren dat u uw wachtwoord voor het inloggen in WordPress niet meer 
weet. U kunt dan een nieuw wachtwoord aanvragen: 
 

 Klik op 
 

 
 Volg de instructies in 
de vensters 

 

 
U ziet het Dashboard van 
WordPress: 
 
Als gevraagd wordt of het 
wachtwoord moet worden 
onthouden: 
 

 Klik op  

 
Na het inloggen, ziet u soms 
een bericht over WordPress: 
 
In dit voorbeeld over de 
toolbar (gereedschapsbalk): 
 

 Klik op  
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2.2 Kennismaken met het Dashboard 
 
Het Dashboard is het zenuwcentrum van WordPress en uw website. U kunt er alles 
voor WordPress en uw website instellen en aanpassen. Het Dashboard bestaat uit 
verschillende delen. 
 
Bovenin staat de zwarte werkbalk van WordPress. Hierin vindt u een aantal 
belangrijke pictogrammen en menu’s: 
 
De werkbalk van WordPress: 
 

 Plaats de aanwijzer op 

 
 
U ziet een menu met opties 
die informatie geven over 
WordPress:  
 

 Klik op 
 

 
 

 
U ziet de documentatiepagina 
van WordPress. De 
informatie op deze pagina is 
in het Engels: 
 
Hier vindt u allerlei 
documenten met 
handleidingen. Deze kunt u 
bekijken door erop te klikken: 
 

 Klik op  
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Met de overige opties in het menu kunt u het volgende doen: 
 

 
Meer informatie vinden over deze versie van WordPress. 

  
De website van WordPress openen. 

  

 
De webpagina met gebruikersforums van WordPress openen. 
Hier vindt u allerlei onderwerpen die te maken hebben met het 
werken met WordPress. 

  
Het forum met verzoeken voor en opmerkingen over WordPress 
openen. 

 
Er staan nog meer 
pictogrammen op de 
werkbalk: 
 

 Plaats de aanwijzer op 
de titel van de website, 
bijvoorbeeld 

 
 

 Klik op  
 

 
Uw website verschijnt: 
 

 Klik op  
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Met de andere opties op de werkbalk kunt u het volgende doen: 
 

 
Een onderdeel van WordPress bijwerken. 

  

 
Als deze optie is ingeschakeld, vindt u hier nieuwe reacties op 
uw website. 

  

 
Snel een nieuw onderdeel aan uw website toevoegen, zoals een 
bericht of een pagina. 

 

Het menu  is 
uw gebruikersmenu: 
 
Mogelijk ziet u hier uw 
gebruikersnaam. 
 

 Plaats de aanwijzer op 
 

 
 Klik op 

 

 
U ziet uw gebruikersprofiel in 
WordPress: 
 
U kunt hierin allerlei 
persoonlijke informatie 
invoeren en aanpassen: 
 
Bij  
staan opties voor uw 
Dashboard: 
 
Bij  kunt u, indien 
gewenst, uw namen invullen: 
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Bij  
staan mogelijkheden om 
contactgegevens te typen: 
 
Bij  kunt u, indien 
gewenst, persoonlijke 
informatie invoeren. Tevens 
kunt u hier een nieuw 
wachtwoord voor WordPress 
instellen: 
 
Door te klikken op 

 voert u 
wijzigingen door: 

 
U kunt nu terugkeren naar het 
Dashboard: 
 

 Sleep het schuifblok 
omhoog  

 
 Klik op 

 
 
 

 
Onder de werkbalk staan nog twee menu’s met handige opties: 
 
Met het menu 

 kunt 
u bepalen hoe uw Dashboard 
wordt weergegeven: 
 

 Klik op 
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U ziet de mogelijke 
instellingen voor het 
Dashboard: 
 
Door een vinkje  te klikken 
bij een onderdeel kunt u het 
zichtbaar maken in het 
Dashboard: 
 
Door een rondje  te klikken 
bij  
bepaalt u in hoeveel 
kolommen de tekst moet 
worden afgebeeld: 
 

 Klik op 
 

 
Het kader Scherminstellingen wordt weer gesloten. 
 

Met het menu  krijgt 
u meer informatie over 
werken met het Dashboard: 
 

 Klik op  
 

 
Er verschijnt een aantal 
opties met informatie over het 
werken met het Dashboard:  
 

 Klik op  
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U ziet informatie over de 
verschillende onderdelen in 
het Dashboard: 
 
Met de opties bij 

 
krijgt u toegang tot meer 
uitgebreide documentatie of 
forumdiscussies over het 
Dashboard: 
 

 Klik op  

 
Links in het Dashboard ziet u de menu’s. Hiermee kunt u allerlei onderdelen van 
WordPress en uw website beheren: 
 
Veel van de menu’s hebben 
meerdere opties:  
 
Die ziet u als u de aanwijzer 
op de optie plaatst zonder te 
klikken: 
 

 Plaats de aanwijzer op 

 
 
U ziet de opties: 
 

 Klik op  

 
U ziet nu de pagina’s van uw 
website: 
 

 Klik op  
 
 

 
In de volgende paragrafen en hoofdstukken leest u meer over de werking van de 
verschillende menu-opties.  
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Het grootste deel van het Dashboard wordt gevormd door het informatievlak. Hierin 
worden de informatie over en instellingen van WordPress en uw website getoond: 
 
Het informatievlak van het 
Dashboard is vaak 
onderverdeeld in meerdere 
kaders: 
 
Hierdoor wordt informatie 
overzichtelijker weergegeven. 
 
De informatie die in het 
informatievlak wordt getoond 
wisselt. Dit is afhankelijk van 
het menu of de optie die u 
eerder heeft gekozen. 

 


