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WordPress automatisch installeren met Installatron
Veel hostingbedrijven bieden de mogelijkheid WordPress automatisch te installeren. Dat is heel 
handig, bovendien kun je meteen automatische updates en backups instellen (bewaar niet teveel 
backups, dat kost veel hosting ruimte).

Stap 1 : Log in bij het hosting controlepaneel.

Als je hosting afneemt krijg je meestal een mailtje waar in staat hoe je kunt inloggen bij je hosting 
controlepaneel. In dat mailtje staan meestal ook je gebruikersnaam en wachtwoord.

Stap 2 : Scroll naar “web applications” en zoek WordPress

Onderaan in je controlepaneel zie je “Web applications” staan, met daaronder enkele “featured 
applications”. Als WordPress daar niet bij staat klik je op “view more” (bij de rode pijl).

Je komt dan in een scherm waar “installatron” boven staat. Scroll nu naar beneden totdat je 
WordPress ziet staan zoals op afbeelding 2 hiernaast en klik erop. Klik vervolgens rechtsboven op 
“install this application”. 

Stap 3 : Vul de gegevens in

Gebruik voor de veiligheid GEEN “admin” als gebruikersnaam.

Stap 4 : Klik op Klik op “Install”

Dat is alles, WordPress is nu geïnstalleerd. 

Ga naar www.jouwwebsite.nl/wp-admin om in te loggen. 



WordPress handmatig installeren via FTP

Stap 1 : Download WordPress van wordpress.org

Ga naar https://nl.wordpress.org/ en klik op de blauwe button met de tekst “WordPress x.x 
downloaden” (op het moment van schrijven is dit 4.4, er kan natuurlijk ook een ander 
versienummer staan). 

Stap 2 : Log in bij je hosting controlepaneel

Als je hosting afneemt krijg je een mailtje waar in staat hoe je kunt inloggen in je hosting 
controlepaneel. In dat mailtje vind je meestal ook je gebruikersnaam en wachtwoord.

Stap 3 : Maak een MySQL database aan

Alle teksten, afbeeldingen enzovoorts worden bij WordPress opgeslagen in een database. Deze 
database moet je eerst aanmaken in je controlepaneel. 

Soms kun je zelf geen database aanmaken, maar krijg je de database gegevens van je webhoster.

Stap 4 : Upload de WordPress bestanden via FTP

Gebuik hiervoor bijvoorbeeld Filezilla of WinSCP.

Log in met je ftp gegevens; gebruik als host ftp.jouwwebsite.nl.
Je ziet dan een soort dubbele verkenner, met links de bestanden op je eigen computer en rechts de 
bestanden op de computer (server) van het hostingbedrijf. Navigeer in de linkerzijde van het scherm
naar de WordPress bestanden die je in stap 1 gedownload hebt en dubbelklik op de map 
“WordPress-x.x-nl_NL” en vervolgens op de map “WordPress”. Als het goed is zie je nu de mappen
en bestanden in bovenstaande afbeelding.

Selecteer nu alle bestanden aan de linkerzijde en sleep deze naar rechts. Nu worden alle bestanden 
gekopieerd naar de computer (server) van het hostingbedrijf. 

Stap 5 : wp-config.php aanpassen

In het config bestand staan de gegevens zodat WordPress contact kan maken met de database. Deze 
gegevens gaan we invoeren in het bestand “wp-config-sample.php”. Je kunt dit bestand openen in 
een simpele tekstverwerker zoals WordPad, notepad, of in WinSCP door met de rechter muisknop 
op “bewerken” te klikken.

Pak nu de gegevens uit “stap 3 : Maak een MySQL database aan” erbij en vul deze als volgt in:

• Bij database_nem_here vul je de naam van de database in (tussen de aanhalingstekens, dus 

‘naam_database’). 
• Bij user_name_here vul je de gebruikersnaam uit stap 3 in op dezelfde manier. 

• Bij password_here vul je het wachtwoord uit stap 3 in. 

• Als de host anders is dan localhost, dan vul je dat in in plaats van localhost.

https://nl.wordpress.org/


Verder staat er nog de salt-key; deze kun je ophalen en kopieren bij https://api.wordpress.org/secret-
key/1.1/salt/ en in het config bestand plakken.

Nu sla je dit bestand op als “wp-config.php” en vervolgens upload je het via je FTP programma 
naar de computer (server) van de hostingprovider. Het bestand moet in de hoofdmap staan, waar 
ook wp-config-sample.php staat.

wp-config-sample.php kun je nu verwijderen.

Stap 6 : Navigeer naar je website en vul de gevraagde gegevens in

Open nu je browser en ga naar jouwwebsite.nl/wp-admin. 

Vul de gegevens in en….

That’s it, WordPress is nu geïnstalleerd!

Ga naar www.jouwwebsite.nl/wp-admin om in te loggen.

https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
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