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Een WordPress website: de structuur van WordPress

Toen WordPress klein was…

Toen WordPress klein was…

WordPress is ooit ontstaan als een blog-platform. Een gebruikers vriendelijk blog platform, om het 
iedereen mogelijk te maken om eigen teksten te publiceren op het internet, en er ook nog een eigen 
stijl aan te geven.

En dat is nog steeds te merken. Want naast het maken van “gewone” pagina's, zit het blog-gedeelte 
nog steeds in WordPress. En biedt daarmee een paar krachtige extra mogelijkheden voor je website!

Berichten

Een “blog-artikel” heet binnen WordPress een 
bericht (in het Engels een Post). 

Het hoeft natuurlijk helemaal geen blog te zijn.
Een nieuwsbericht kan ook, of foto's, of
informatieve artikelen, of …

Gebruikers

Gebruikers (in het Engels de Users)zijn
diegenen die kunnen inloggen op je website. Ze
kunnen verschillende rollen hebben, van abonnee
tot beheerder.

Plugins

Wil je extra funties in je website? Een contactformulier, social media knoppen, fotogalerij, agenda, 
beveiliging of (tegenwoordig) zelfs een webshop?
Hiervoor kun je gebruik maken van plugins. Extra stukjes functionaliteit die je (gemakkelijk) kunt 
installeren.

Hierdoor blijft de programmeer code die geladen moet worden bij je website zo klein mogelijk: je 
hebt alleen code in je site die ook gebruikt wordt.

Thema's

Elke website ziet er anders uit… de layout en de kleuren van je website noemt WordPress het 
thema. Deze staat in principe los van de inhoud: met het wisselen van thema blijft de inhoud van je 
website gewoon staan, maar ziet je website er wel anders uit!

(tenzij je gebruik maakt van allerlei thema-opties, maar daarover later)
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Maar nu…

Maar nu…
Inmiddels is WordPress gegroeid tot een volwaardig CMS (Content Management Systeem) voor 
websites.

Met (gelukkig) nog steeds het eenvoudige gebruik, maar nu ook met (meer) mogelijkheden voor 
pagina's en pagina structuur (hoofdpagina's, subpagina's, menu).
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Maar nu…

Algemeen
WordPress heeft wat meer “body” gekregen met pagina's. Verder zijn er nog de widgets; een 
letterlijke vertaling hiervoor is dingetjes… het zijn inderdaad dingetjes die je aan je website kunt 
toevoegen, meestal geleverd door een plugin of thema.

Verder is voor je website de hosting nog belangrijk.

Hosting
Hosting is eigenlijk gewoon de computer waar je website op staat. En waarschijnlijk niet alleen 
jouw website, maar honderden (of duizenden) websites: shared hosting heet dat.

De hosting heeft invloed op je website. Met een goede computer en niet teveel websites om te 
delen, is je website sneller dan als er (te) veel websites op staan.

Op de snelweg kom je sneller vooruit dan door de blubber…

Welk soort hosting je kiest, is afhankelijk van het doel van je website en je budget.

Goedkope hosting (budgethosting) hoeft niet verkeerd te zijn. Zeker als starter met een “digitaal 
visitekaartje” is het goed om te overwegen. Maar voor 50 cent per maand kun je (zeker qua service)
natuurlijk niet al te veel verwachten!

Wil je meer met je website en vind je het belangrijk dat je telefonisch contact kunt opnemen 
(bijvoorbeeld met vragen over je mail of hoe je iets in moet stellen), dan kun je beter iets meer 
betalen.

Tips:

- Voor budgethosting kun je prima terecht bij Versio. Hier kun je zelfs meerdere domeinnamen 
binnen je hostingpakket neerzetten! (dus meerdere websites binnen je webruimte)

- Wil je een goed bereikbare helpdesk? Bel dan gewoon even voordat je een hostingpakket afsluit. 
Dan kun je meteen vragen waar ze bij helpen (bijvoorbeeld mailinstellingen of backup).
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Maar nu…

Gebruikers
Gebruikers (in het Engels de Users) zijn één van de pijlers van WordPress. Je hebt ze namelijk 
nodig om in te loggen in het beheer gedeelte van je website ;-)

Als je alleen je website beheert, zul je er niet zo'n behoefte aan hebben. Maar als meerdere mensen 
de website beheren, je gebruik maakt van gastbloggers of een afgeschermd gedeelte voor leden op 
je website wilt, dan kan dat met gebruikers.

Gebruikers kunnen verschillende rollen hebben, van abonnee tot beheerder (administrator).

Zelf ben je als het goed is beheerder (of administrator als de Engelse versie van WordPress 
geinstalleerd is). Dat houdt in dat je alle rechten hebt om de website te beheren.

Let op: niet alle website bouwers / webdesigners geven je deze rechten! Vraag daar naar!

De Nederlandse/Engelse rollen en rechten in WordPress:
➔ Beheerder/Administrator – De beheerder is de admin van de website, dit betekent dat hij 

alles kan doen.

➔ Redacteur/Editor – De redacteur kan (alle) berichten en pagina's maken, bewerken en 
publiceren.

➔ Auteur/Author – De auteur kan alleen eigen berichten maken, bewerken en publiceren.

➔ Schrijver/Contributor – De schrijver kan berichten maken, maar niet publiceren. Dit doet 
de beheerder of redacteur.

➔ Abonnee/Subscriber – Een abonnee is een lid van je site en kan standaard niet meer dan 
een normale bezoeker (maar hoeft niet elke keer gegevens in te vullen om te reageren). 
Sommige sites hebben een afgeschermd gedeelte waarvoor je moet inloggen om het te 
kunnen bekijken.
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Maar nu…

Beheerder (Administrator)

De beheerder heeft de meeste rechten. Hij of zij kan alle berichten, pagina’s en media bewerken en 
kan bovendien alle instellingen in het WordPress admin menu wijzigen. Zo kan de beheerder 
nieuwe gebruikers aanmaken en hun rol of wachtwoord wijzigen, plugins installeren of verwijderen,
een ander thema installeren enzovoorts.

Het spreekt voor zich dat de beheerder rol alleen gegeven moet worden aan diegenen die de website
beheren.

Redacteur (Editor)

De redacteur kan alle berichten en pagina’s op de website plaatsen en aanpassen, ook berichten en 
pagina’s die door iemand anders geschreven zijn. Daarnaast kan de redacteur alle media en reacties 
beheren. De redacteur heeft geen toegang tot instellingen, plugins, widgets enzovoorts.

Redacteur is dus de ideale rol voor iemand die de content op je site beheert, maar zich niet bezig 
houdt met updates, plugins of andere technische zaken.

Auteur (Author)

Een auteur kan alleen berichten plaatsen (dus geen pagina’s). Hij kan ook alleen zijn eigen berichten
aanpassen, dus niet de berichten van anderen.

Een auteur kan afbeeldingen of andere media toevoegen aan een bericht, maar hij kan geen 
afbeeldingen of andere media bewerken of verwijderen uit de mediabibliotheek. Ook reacties 
kunnen niet bewerkt of verwijderd worden door een auteur. 

Auteur is een prima rol voor de persoon die nieuwsberichten plaatst of voor vaste gastbloggers.

Schrijver (Contributor)

Een schrijver kan berichten schrijven maar hij kan deze zelf niet publiceren. In plaats van de knop 
“publiceren” staat er bij iemand met de rol van schrijver “inzenden voor beoordeling”. Iemand met 
de rol van redacteur of beheerder moet het bericht vervolgens goedkeuren voordat het gepubliceerd 
wordt.

De schrijver rol is een prima rol als je een website hebt waar iedereen iets op kan schrijven, 
bijvoorbeeld een artikelsite of een site met veel eenmalige gastbloggers. Er is echter wel een nadeel 
bij deze rol: een schrijver kan zelf geen foto’s toevoegen dus dat zul je zelf moeten doen.

Abonnee (Subscriber)

Een abonnee kan hetzelfde als een normale bezoeker, artikelen en berichten lezen en eventueel een 
reactie plaatsen dus. Een abonnee kan zelf dus geen berichten plaatsen of aanpassen.

Het voordeel van een abonnee is dat je hem wel persoonlijk kan begroeten als hij is ingelogd, en hij 
kan een reactie plaatsen zonder alle gegevens in te vullen.

Verder kun je (met een plugin) een afgeschermd gedeelte op je website maken alleen voor leden of 
klanten. Ook hiervoor kun je gebruik maken van abonnees.

marjet@bizzka.nl 7 Aantal pagina's: 14



Een WordPress website: de structuur van WordPress

Maar nu…

Berichten

Een “blog-artikel” heet binnen WordPress een bericht (in het Engels een Post). 

Het hoeft natuurlijk helemaal geen blog te zijn. Een nieuwsbericht kan ook, of foto's, of 
informatieve artikelen, of …

Het leuke aan berichten is, dat je ze kunt indelen in groepen. En daar kun je handig gebruik van 
maken voor je website!

Categorieën

De berichten in een WordPress website kunnen toegevoegd worden aan één of meerdere 
categorieën. Al je deze categorieën goed kiest, kun je je bezoekers relevante berichten laten zien…

Een categorie is als het ware het hoofdonderwerp van je bericht.

Stel, je maakt een website over schilders. Dan kun je per schilder een categorie aanmaken. En per 
tijdvak. Bijvoorbeeld

Rembrandt, van Gogh, Picasso. En renaissance, surrealisme.

Je kunt een bericht in meerdere categorieën plaatsen. Dus bijvoorbeeld in Picasso EN in 
surrealisme.

Als iemand dan kijkt bij Picasso, dan staat het bericht daarbij. Maar als iemand meer informatie 
zoekt over surrealisme, staat het bericht daar ook bij.
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Maar nu…

Stel, je restaureert klassieke auto's. Dan kun je per auto een categorie aanmaken. Bijvoorbeeld Saab 
96, Saab 99 TSE, Volvo Amazone.

Als je een bericht plaatst, komt dat bovenaan in je nieuwsoverzicht. Maar je kunt ook een categorie 
in je menu zetten.

Zodat je bezoekers daar alle informatie van een bepaalde auto kunnen lezen.

Van een categorie kan automatisch een overzicht gemaakt worden… je kunt bijvoorbeeld een 
categorie direct in je menu zetten, of alle berichten uit een categorie op een pagina.

Een categorie staat ook meestal bij een bericht. Als je daar op klikt, vind je alle berichten over dat 
onderwerp.

Als je (misschien) categorieën wilt gebruiken, is het wel verstandig om vanaf het begin de 
categorieën aan de berichten toe te voegen. Denk er dus even over na voordat je een besluit neemt.

Tags

Een tag is een label. In het Nederlands noemen we dat ook wel een trefwoord.

De schilders weer. Je kunt verschillende tags aan een bericht toevoegen. Als trefwoord waar het 
bericht over gaat.

Bijvoorbeeld verfsoort, het leven van..., doek, opdrachtgevers.

Voor klassieke auto's kun je aan de onderdelen denken. 

Bijvoorbeeld carrosserie, motor, zuigers, injectiesysteem, deuren, bedrading, elektrisch circuit.

(Een zoekmachine snapt heel goed dat een bericht in de categorie Rembrandt met als tags verfsoort 
en doek gaat over... de verfsoort en het soort doek dat Rembrandt gebruikte. En dat iemand die 
informatie zoekt over de bedrading van een Saab 96 wel eens wat aan jouw bericht zou kunnen 
hebben...)
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Maar nu…

Pagina's

Over het algemeen vormen de pagina's de basis van je website. Je kunt er alles op kwijt wat je wilt 
vertellen en laten zien.

De pagina's worden ook gebruikt om het navigatie menu te maken.

Pagina's dienen ook als basis voor een overzicht van blogartikelen, foto galerijen, evenementen 
kalender activiteiten of contactgegevens en een contactformulier.

Maar ook pagina's hebben een structuur. Je kunt gebruik maken van hoofdpagina's en subpagina's.
Dat is verstandig om te doen als je een uitgebreide website hebt. Je kunt dan een “kruimelpad” 
(breadcrumbs) laten zien, zodat bezoekers weten waar ze zijn op je website en gemakkelijk terug 
kunnen navigeren.
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Maar nu…

Plugins

Wil je extra funties in je website? Een contactformulier, social media knoppen, fotogalerij, agenda, 
beveiliging of (tegenwoordig) zelfs een webshop?
Hiervoor kun je gebruik maken van plugins. Extra stukjes functionaliteit die je (gemakkelijk) kunt 
installeren.

Hierdoor blijft de programmeer code die geladen moet worden bij je website zo klein mogelijk: je 
hebt alleen code in je site die ook gebruikt wordt.

Er zijn veel gratis plugins te vinden bij WordPress https://wordpress.org/plugins/ . Let er altijd op 
dat de plugin bijgehouden wordt, en niet bijvoorbeeld de laatste update 3 jaar geleden was. Kijk ook
bij de reviews en beoordelingen of de plugin goed werkt en geen problemen veroorzaakt.
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Maar nu…

Thema's

Elke website ziet er anders uit… de layout en de kleuren van je website noemt WordPress het 
thema. Deze staat in principe los van de inhoud: met het wisselen van thema blijft de inhoud van je 
website gewoon staan, maar ziet je website er wel anders uit!

(tenzij je gebruik maakt van allerlei thema-opties, maar daarover later)

In sommige thema's kun je heel veel aanpassen, in andere heel weinig. Kijk wat je wilt als je een 
thema kiest.

Er zijn veel gratis thema's te vinden bij WordPress https://wordpress.org/themes/ . Let er altijd op 
dat het thema bijgehouden wordt, en niet bijvoorbeeld de laatste update 3 jaar geleden was. Kijk 
ook bij de reviews en beoordelingen of het thema goed werkt en geen problemen veroorzaakt.

Er zijn ook veel betaalde thema's te koop. Deze hebben vaak meer mogelijkheden dan de gratis 
thema's. Ook hier geldt: kijk of het thema geupdate wordt en werkt met de laatste versie van 
WordPress.

Een bekende site waar je veel thema's kunt kopen is Themeforest 
http://themeforest.net/category/wordpress . Let wel goed op dat je een WordPress thema hebt, want 
ze verkopen veel meer. 

Sites die eigen thema's verkpen zijn bijvoorbeeld https://themify.me/ , 
http://www.elegantthemes.com/ , https://www.woothemes.com/ en http://www.studiopress.com/ .
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Maar nu…

Widgets

Verder zijn er nog de widgets; een letterlijke vertaling hiervoor is dingetjes… het zijn inderdaad 
dingetjes die je aan je website kunt toevoegen, meestal geleverd door een plugin of thema.

Een thema heeft “widget ruimtes” (widget areas) waar je de widgets als blokjes in kunt schuiven. 
Ook kunnen ze soms gebruikt worden op pagina's, en ook in “page builders” kunnen ze vaak in 
bouwblokken gebruikt worden. (page builders zijn plugins of thema's waarmee je je site of home 
pagina met behulp van blokken in elkaar kunt schuiven).

Het lijkt wel toverij…
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Tot slot

Tot slot
Je weet nu een beetje waaruit een WordPress website opgebouwd is.

Tijd om het te proberen… zo ziet het WordPress menu er uit:
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