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Algemene Informatie

Dit is versie 1.3 van dit boek, geüpdate voor WordPress versie 4.6.
Voor de meest recente versie kunt u altijd terecht op http://www.wpmagazine.nl/

Disclaimer:

Bij het samenstellen van dit boek is de grootst mogelijke zorg besteed aan de 
juistheid van de opgenomen informatie.

Herbert-Jan van Dinther kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige 
onjuist verstrekte informatie in die boek.

Belangrijk:

Je mag dit boek weggeven!

Dit boek mag alleen in deze vorm worden verspreid, het is niet toegestaan de inhoud
en/of opmaak te wijzigen, of informatie uit dit boek op een andere wijze te gebruiken.

Plaatst dit boek op je website, geeft het aan de leden van je mailing lijst of geeft het 
weg als bonus.

Zoek je een handleiding voor het gebruik van een WordPress website kijk dan ook op
de download pagina van http://www.wpmagazine.nl/
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Stappenplan voor je eigen WordPress website.

Je eigen WordPress website bouwen lijkt voor veel mensen een onmogelijke 
opgave.
Je moet zoveel zaken doen en kennen om een goede site te bouwen, daar heb je de
tijd niet voor. Denk je...

Maar als je nu een eenvoudig stappenplan zou hebben? Met alle noodzakelijke 
stappen op een rij die je zelf in een avond kunt doorlopen? Zou dat helpen?

Hieronder zal ik die stappen voor je opschrijven, maar allereerst is er een aantal 
zaken die je nodig hebt en die je vooraf moet regelen.

1. Een domeinnaam en websitehosting
2. De laatste versie van WordPress
3. Een FTP-programma
4. Een basis tekstverwerker (geen WYSISIG-editor!!)

1. Een domeinnaam en websitehosting
Een van mijn favoriete domeinregistratie- en websitehostingbedrijven is Neostrada.nl.
Bij de selectie van je pakket moet wel je kiezen voor het pakket dat minimaal 1 
MySQL-database heeft.

Nu kun je onderstaande handmatige installatie handleiding gebruiken, maar je kunt 
ook het door neostrada.nl aangeboden script gebruiken dat een aantal zaken 
automatisch voor je regelt. Als je dat gebruikt kun je na de installatie direct door naar 
Stap 4.

2. De laatste versie van WordPress.
WordPress kun je gratis downloaden van http://wordpress.org. Wil je echter een 
volledig Nederlandstalige versie, ga dan naar http://nl.wordpress.org

3. Een FTP-Programma
Dit programma heb je nodig om bestanden over te zetten van je computer naar je 
webhostingserver. Ik gebruik daarvoor het gratis programma Filezilla dat je kunt 
downloaden van http://filezilla-project.org/ (je hebt alleen de client software nodig).

4. Een basis teksteditor
Omdat je wat simpele wijzigingen aan moet brengen bij speciale WordPress 
bestanden heb je een tekstverwerker nodig die geen rare dingen met je tekst gaat 
doen. MS Word werkt dan niet omdat die allerlei opmaakcodes toevoegt die we niet 
willen hebben!
Maak gebruik van PSPAD, dat je ook weer gratis kunt downloaden. Ga daarvoor 
naar http://www.pspad.com/

Ja, alles klaar? Domein en hosting geregeld en Filezilla en PSPad geïnstalleerd? 
Goed, dan gaan we beginnen met stap 1, Klaarmaken van je database.
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Stap 1. Klaarmaken van je database.

Voor de het maken van de website https://www.wpnux.nl in WordPress heb ik 
dezelfde stappen gevolgd als omschreven in dit boek. Ik gebruik het dus als 
voorbeeld. Maar let op, in plaats van www.wpunx.nl gebruik jij natuurlijk je eigen 
domein!

De inhoud van je website komt in een database, die moet je eerst aanmaken. Begin 
met in te loggen op het controlepaneel van je website. Je hostingprovider heeft je de 
gegevens toegestuurd die je nodig hebt om dat te bereiken en om daar in te loggen.

Voor de meeste hostingproviders zal dat je domein zijn gevolgd door :2222.
Bij Neostrada is het cpanel.example.com (waarbij je example.com vervangt door je 
eigen domain naam)
Je komt dan op een scherm waar je met je gebruikersnaam en wachtwoord in kunt 
loggen.

Na het inloggen kom je op je cPanel controlepaneel (zie volgende voorbeeld).

Note: wpnux.nl is een extra domein op mijn hoestartjeeenblog.nl hosting account.
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In het paneel kies je voor -databases MySql database wizard

En vervolgens volg je het stappenplan door een extra tekst voor je database naam te
kiezen.

Zorg ervoor dat je de gegevens die je gebruikt goed noteert!

Je hebt ze bij een handmatige installatie van WordPress straks nodig

Het eerste deel van de database naam is vast verbonden aan je hosting account.
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Je komt nu in het scherm waar je een gebruiker voor je database gaat aanmaken.

Deze gebruiker heb je straks nodig om op je database in te loggen, maak die dus 
moeilijk om te raden met een sterk wachtwoord!

Voor een goed strak wachtwoord kun je gebruik maken van de 
Wachtwoordgenerator
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Klik nu op Gebruiker maken

In he volgende scherm moet je de rechten toekennen aan die gebruiker.

Kies dan voor Alle Rechten en klik op volgende stap.
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Wees niet bang, je kunt hem altijd weer weggooien.

Database naam
In het lege veld achter het voorvoegsel geef je een paar letters en cijfers in zodat ze 
moeilijk te achterhalen zijn voor hackers (let op! Dat is voor jouw account anders dan
voor mijn account, dus je zult daar geen hoesta1q_ zien staan).

Database gebruikersnaam
Ook hier een aantal letters en tekens invoeren.

Gebruikersnaam wachtwoord
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Dit is de inlogcode waarmee de databasegebruiker toegang krijgt tot de database. 
Die moet zo moeilijk mogelijk zijn, dus klik gerust op de knop Wachtwoord generator 
waarmee een sterk wachtwoord voor je wordt gemaakt.

Belangrijk! Noteer deze gegevens.
Je hebt deze gegevens nodig bij de installatie van je site, niet om mee in te loggen in
je WordPress installatie, dat komt later pas.

NB De gegevens voor deze demo-database zijn natuurlijk later veranderd in verband 
met de veiligheid :-).

Je database is nu klaar voor gebruik. Log uit en ga dan verder naar stap 2,  
Klaarzetten van je WordPress installatiebestanden.
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Stap 2. Klaarzetten van je WordPress installatiebestanden.

Je hebt nu de laatste versie van WordPress nodig. Mocht je dat nog niet gedaan 
hebben, download de software dan nu van: http://wordpress.org of de 
Nederlandstalige van http://nl.wordpress.org

Het bestand dat je downloadt is een .zipbestand dat je eerst moet uitpakken.
De meeste computers hebben tegenwoordig standaard de mogelijkheid om 
bestanden te unzippen of uit te pakken.
Mocht jouw computer dat niet hebben, dan kun je het gratis programma 7-Zip 
installeren: http://www.7-zip.org/

De bestanden worden uitgepakt in een map wordpress. In die map zitten allerlei sub 
mappen en bestanden. Laat de structuur van die mappen ongemoeid!
Ook bij het uploaden van de bestanden moet die structuur worden gehandhaafd.

Nu we de software klaar hebben staan moeten we de bestanden over gaan zetten 
naar je webhostingserver.

De gegevens die nodig zijn om die te kunnen bereiken heb je ook van je 
hostingprovider gekregen. 
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Vaak zullen gebruikersnaam en wachtwoord dezelfde zijn als die voor het inloggen in
je controlepaneel.

Start nu Filezilla op en maak een nieuwe site aan via de Site Manager optie.

Als hostnaam gebruik je nu ftp.voorbeeld.nl (vul hier wel je eigen domeinnaam in na 
ftp).
Zet het Logon Typeveld op Normal en voer je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Vervolgens klik je op Connect en als alles goed is, krijg je een verbinding met de 
server waar je website komt te staan.

Klik nu door op je domeinnaam als je die ziet. Als het goed is kom je in een scherm 
met een aantal mappen (deze mappen kunnen per webhostingbedrijf anders zijn).
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Klik nu op de map van je domein naam, of www, of public_html om hem te openen.

Wat je nu gaat doen is niet wat de meeste installatie-instructies1 van WordPress je 
vertellen, maar vrees niet, het komt echt goed en je houdt er een veiligere 
WordPress website aan over!

Upload nu de volledige map wordpress naar je hoofdmap.
Klik daarvoor met de rechtermuisknop op wordpress om dit menu te krijgen.

Nadat alles geüpload is hernoemen we de map wordpress naar cms (ook met 
rechtermuisklik).

1
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Je bent nu klaar om stap 3 te zetten, Installeren van WordPress.
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Stap 3. Installeren van WordPress.

Hier komt de beroemde kreet vijf-minuten-installatie vandaan...

Ga voor de installatie van je WordPress-site nu met je browser naar de domeinnaam 
gevolgd door /cms. In mijn voorbeeld is dat dus https://www.wpnux.nl/cms/

Zoals je hierboven ziet, hebben we nu de gegevens nodig die je genoteerd hebt bij 
het aanmaken van je database.

Pak die gegevens erbij en klik dan op de knop Laten we starten. 

Je krijgt dan een scherm waarbij je de nodige gegevens moet invullen.

Wijzig daarbij ook de waarde in het veld Table Prefix van wp_ naar iets anders.

De hostnaam kun je op Localhost laten staan, tenzij je hosting bedrijf iets anders 
aangegeven heeft als mysql server.
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Klik nu verder op Versturen.

Als je nu alle gegevens goed ingevuld hebt, krijg je het scherm:

Hier natuurlijk doorklikken op De installatie starten.

Nu word je verder in het Nederlands door de installatie geleid. Tenminste, als je voor 
Nederlands hebt gekozen, anders blijft het Engels.
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Belangrijk! Gebruik nooit de gebruikersnaam admin of je sitenaam als  
inlognaam. Hackers proberen dat meestal als eerste om binnen te komen.

Zorg ook voor een veilig wachtwoord, de indicator geeft aan of het sterk 
genoeg is.

N.B. Vanaf WordPress versie 4.4 krijg je direct al een sterk wachtwoord 
aangeboden!

Nadat je op WordPress installeren geklikt hebt krijg je even later dit scherm:
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En nu kun je inloggen op je nieuwe WordPress installatie.

N.B. Bij Neostrada krijg je eerst nog een extra beveiliging voor het inloggen te zien
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De inlogpagina kun je later bereiken via: https://www.wpnux.nl/cms/wp-admin/ (vul 
natuurlijk ook hier weer je eigen domeinnaam in).

Na het inloggen kom je in het Dashboard. 
Op het Dashboard een overzicht van de huidige stand van zaken en het menu voor 
de overige zaken die je nog in moet stellen. 

Daar gaan we mee aan de slag in het volgende hoofdstuk, stap 4,  Basisconfiguratie 
WordPress.
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Stap 4. Basisconfiguratie WordPress 

Nu de basis van je website staat ga je een aantal basiszaken configureren en 
opschonen zodat je een compleet lege WordPress website krijgt die je daarna kunt 
vullen.

Zaken waar je nu naar gaat kijken zijn:

Het opschonen van het Dashboard.
Het aanpassen van je gebruikersprofiel.
De verschillende instellingen in het menu Instellingen

Opschonen Dashboard
Op het Dashboard staat een aantal zaken waar je weinig mee zult doen tenzij je een 
WordPress websitebouwer bent die van een aantal feiten direct op de hoogte wil zijn.

Voor de meeste mensen zijn er teveel velden, maar je kunt er een aantal uitzetten. 
Klik daarvoor rechtsboven op Schermopties en vink alles uit wat je niet wilt zien.
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Voor mij werken deze opties het beste:

De blokken die nu nog over zijn kun je ook verslepen naar andere posities.

Aanpassen van je gebruikersprofiel.
Ga in het zijmenu naar Gebruikers en dan naar Je Profiel.
Zet nu bij Persoonlijke opties het kleurenschema op Blauw.
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En bij Naam vul je ook de volgende velden in (wijzig zeker de Schermnaam en 
selecteer die).

Je krijgt nu een beter leesbaar scherm:

Je bent nu klaar om naar de overige instellingen te gaan kijken.

Overige instellingen in het menu Instellingen.
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Algemeen.
Bij algemeen kun je niet alleen de naam van je site instellen en de tagline, maar ook 
waar je site staat en hoe die te bereiken moet zijn (hier kom ik later nog op terug als 
je live gaat).

Verder bepaal je hier of mensen zich kunnen registreren op je site of niet.
Dit is echt op de site zelf! Niet voor een RSS-feed of een Nieuwsbrief. In de meeste 
gevallen zal dit alleen toegestaan zijn voor abonnee-websites.

Wat je hier ook instelt is de tijdzone waarin je je bevindt (zie afbeelding).
Kies daar voor Europa en dan Amsterdam, dit is belangrijk voor de datum- en 
tijdvermelding van je berichten.
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Schrijven
Bij schrijven stel je in welke basiscategorie je voor je site wilt gebruiken. Geef je geen
categorie aan in je bericht dan wordt hij automatisch aan deze categorie 
toegewezen.

Hetzelfde geldt voor de standaard weblinkcategorie, geef je geen categorie aan, dan 
wordt de link aan deze categorie gekoppeld.
Later zul je de standaard categorienamen nog wijzigen.

Bij Formattering staat standaard het gebruik van Emoticons aan, maar mij stoort het 
om dat binnen teksten te krijgen. Vandaar mijn voorkeur om ze uit te zetten.

Met de Blog Dit-optie installeer je een klein stukje software in je browser waarmee je 
snel een bericht kunt maken gebaseerd op een pagina van een andere website.
Zorg wel dat je zelf nog tekst toevoegt aan zo’n gekopieerd artikel.
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Lezen
In de meeste gevallen hoef je hier niets te wijzigen, tenzij je een aparte voorpagina 
wilt hebben (niet zoals veel Premium themes, maar echt een pagina).
In dat geval moet je eerst twee pagina’s maken, één voorpagina en één lege pagina 
die je toewijst aan de berichten.

Zoekmachine vindbaarheid
Hier bepaal je of je blog of website wel of niet in de zoekmachines opgenomen moet 
worden, maar als je dat niet wilt, waarom maak je dan die site?
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Maar goed, sommige mensen willen het liever als een dagboek houden voor 
bepaalde vrienden en dan is het blokkeren van zoekmachines hier dus mogelijk.

Reacties
Hier gaat het om de reacties c.q. opmerkingen die mensen maken bij de artikelen die
je gaat schrijven. Je kunt hier precies instellen wat er dan moet gebeuren.

Het mailadres dat je bij Algemeen opgegeven hebt krijgt dan de melding als er iets 
moet gebeuren met een reactie.

Media
Onder media verstaan we alles wat je uploadt naar je site, maar meestal zullen dit 
afbeeldingen zijn.
De standaardinstellingen voldoen ook hier weer in 95% van de gevallen en je hoeft 
dus niets aan te passen. Zorg wel dat er een map vermeld staat bij ‘bestand 
uploaden’ en dat die voor het systeem toegankelijk is.

Persoonlijk gebruik ik de jaar- en maandoptie voor het indelen van afbeeldingen 
nooit, maar sommige bloggers gebruiken deze optie graag om structuur aan te 
brengen.
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Permalinks
Permalinks bepalen de URL van je bericht en dus hoe mensen vanuit de 
zoekmachine naar je site toe komen. Goede URLs zijn belangrijk, ze moeten 
duidelijk zijn, niet te lang en voor zoekmachines makkelijk te indexeren.

Standaard wordt een bericht http://travelcuracao.nl/cms/?p=123. 
Maar met goede permalinks wordt het http://travelcuracao.nl/cms/hallo-
wereld.html
De beste resultaten krijg je met de optie Berichtnaam die zet de aangepaste 
structuur dan automatisch naar de waarde /%postname%/ 
Deze waarde is ook het snelste als het gaat om laadtijd van je site.

Of je de optionele waarden wilt gebruiken ligt helemaal aan jezelf!
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Mooi zo! Je bent bijna klaar met je basis-setup, nu ga je de site verder opschonen en
finetunen voor je gaat schrijven. Daarvoor gaan we nu naar stap 5, Afronden van de 
WordPress installatie.
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Stap 5. Afronden van de WordPress installatie 

Er zijn nog wat kleine dingen die je moet doen na de basisinstallatie.

Onder de menukeuze Berichten/Categorieën wijzig je bij Naam de tekst Geen 
categorie naar het standaard onderwerp waarover je gaat bloggen. Verwijder daarna 
ook de Slug en klik op bijwerken. WordPress maakt dan zelf een nieuwe Slug aan.

Hetzelfde doen we ook bij Koppelingen:

Maak je geen zorgen als je de Links optie niet hebt in je Dashboard, vanaf 
WordPress versie 3.5 is dat geen standaard meer. Volgens de makers van 
WordPress wordt deze optie maar minimaal gebruikt.

Wil je toch die functionaliteit hebben, installeer dan de plugin Link Manager
http://wordpress.org/extend/plugins/link-manager/
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De oude koppelingen (mochten die er staan) gooien we nu allemaal weg (tenzij je 
een website over WordPress gaat bouwen :-)).
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En datzelfde doen we ook bij Berichten en bij Pagina’s

Je hebt nu een volledig geïnstalleerde en ‘schone’ website, alle voorbeelddata heb je
verwijderd.

De website op je eigen domein...Going Live!!!
Hier is de belangrijkste stap om je site niet meer via /cms bereikbaar te maken maar 
direct op je domein.
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Met je FTP-programma download je een bestanden uit de map /cms:

1. index.php

In het bestand index.php wijzig je alleen de op een na laatste regel zodat er bij 
require de map tussen staat waar je WordPress in geïnstalleerd hebt (/cms/):

/** Loads the WordPress Environment and Template */require(./cms/wp-blog-
header.php);

Upload nu het index.php bestand naar de html-map, dus de root van je site.
Als daar een index.html-bestand staat dan dat hernoemen of verwijderen.

In de site zelf wijzig je nu bij de optie Algemeen het veld Adres van deze website 
zodat de submap /cms-verwijzing weg is.

De site is nu actief op http://wpthema.nl/ maar inloggen doe je nog steeds via de 
/cms/wp-admin.

Deze tussenstap zorgt al voor een extra veiligheid tegen hackers omdat die gericht 
zijn op de /wp-admin map.

Als laatste stap ga je weer naar Instellingen -> Permalinks en sla je die nog een keer 
op door op Wijzigingen opslaan te klikken (ook al heb je niets gewijzigd!)
Hiermee wordt namelijk een nieuw .htaccess bestand gemaakt in de “root” van je 
site.

Plugins
Je kunt nu verder gaan met het toevoegen van eventueel gewenste functionaliteiten 
met bepaalde plugins.
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Maar activeer minimaal Akismet, of een andere Anti Spam plugin, en voer je Akismet 
API sleutel in (doorklikken op de link en een gratis sleutel aanvragen). Akismet zorgt 
ervoor dat veel spamreacties niet op je blog zichtbaar worden.

Vroeger was Akismet helemaal gratis, nu kan dat nog wel, maar dat is aan regels 
gebonden.
Voor mij een reden om over te stappen naar Cookies for Comments
http://wordpress.org/extend/plugins/cookies-for-comments/

Tip: Verwijder plugins die je niet gebruikt! Dat betekent minder updates en mogelijke 
beveiliging problemen.

Thema’s
Thema’s bepalen de lay-out van je website en die kun je heel snel aanpassen door 
een ander thema te gebruiken.

Het basisthema’s Twenty Fifteen en Twenty Sixteen hebben veel mogelijkheden voor
aanpassingen.
Je kunt ook kiezen uit de gratis standaardthema’s van WordPress met behulp van de
zoekfunctie voor thema’s. 

Of je koopt een premium WordPress thema of gaat op zoek naar andere sites met 
gratis thema’s.
Let Op! Download een gratis thema liefst bij de originele bouwer, er zijn te veel sites 
met gehackte gratis thema's of promo thema's die je zoekmachine positie negatief 
kunnen beïnvloeden.

Je komt bij de thema's via Dashboard -> Weergave -> Thema's
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Voor de navigatie gebruik je Widgets en aangepaste menu's die je ook onder 
weergave aan kunt maken.

Widgets en de plaatsing ervan zijn Thema gebonden, kijk dus bij de instellingen en 
de documentatie van je Thema waar en hoe je deze layout opties kunt gebruiken.

Tevreden met de lay-out en de functies? Dan is het nu tijd om aan je site te gaan 
werken! Maak die berichten en pagina’s, upload afbeeldingen en gebruik WordPress!

Als Categorieën en pagina's gemaakt? Ga dan aan de slag met de aangepaste menu
functie, meer daar over lees je op http://wpsitebouw.nl/wordpress-menu-aanpassen-
en-gebruiken/

Ps. vergeet niet te updaten als er een nieuwe versie uit is! Maar maak dan wel altijd 
voor de upgrade/update een back-upbestand!

Wil je meer weten over het gebruik van WordPress kijk dan eens op:
http://www.wpmagazine.nl en voor meer sitebouw info op http://wpsitebouw.nl

Bovenstaande installatie met Database aanmaken te moeilijk?
Lees dan http://wpsitebouw.nl/wordpress-installatie-super-eenvoudig-met-
installatron/
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WordPress en Thema Bronnen 

Een aantal bronnen die ik regelmatig gebruik en die je zeker verder kunnen helpen.

Daarnaast webhosting bedrijven die ik gebruik en zeker aanbeveel en premium thema 
websites met goede thema's en support.

WordPress Informatie Bronnen
 http://nl.wordpress.org/  
 http://codex.wordpress.org/Main_Page  
 http://nl.wordpress.org/support/  
 http://nl.forums.wordpress.com/   (voor de gratis dienst van wordpress.com)

WordPress Hosting Bedrijven

 http://www.greengeeks.com (Amerikaans)  
 http://www.yourhosting.nl (Nederlands)  
 http://www.domeinruimte.nl/ (Nederlands)  

WordPress Premium Thema Bronnen

 http://themeforest.net/  
 http://www.studiopress.com/  
 http://www.elegantthemes.com/  
 http://www.wpzoom.com/   
 http://www.mojo-themes.com/  

WordPress Sites voor Fun
 http://www.smashingmagazine.com/  
 http://wpinspiration.com/  
 http://yoast.com/  

N.B. Een aantal van deze links zijn partner links waarbij het kan zijn dat ik een financiële compensatie 
ontvang als je op die sites iets aanschaft, zonder dat het jou meer kost!!
Voor mij is dat een mogelijkheid om iets extra te verdienen en om de kosten van mijn tijd en hosting 
terug te verdienen. Mocht je daar dus gebruik van maken dan dank ik je nu alvast van harte.
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