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Inloggen
1. Ga naar: www.jouwdomeinnaam.nl/wp-admin
2. Log hier in met je gebruiksnaam en je wachtwoord. 



Het dashboard
Na het inloggen krijg je eerst het Dashboard te zien. (In dit geval van een Nederlandse versie.) 
Hier kun je snel naar de meest gebruikte functies doorklikken en het geeft een overzicht van  
belangrijke items onder ‘Op dit moment’.

Hoofdmenu
Links is het hoofdmenu (zie 1). Hier vind je alle functies die nodig zijn om je site te beheren:
• In de praktijk maak je het meest gebruik van ‘Berichten’ omdat je hiermee nieuwsberichten 

maakt. Dit is de basis van de blog-functionaliteit van WordPress. 
• Onder ‘Pagina’s’ kun je statische Pagina’s maken. Deze hebben vaak een vaste plek op je 

website en worden niet vaak vervangen of aangepast. 
• Met ‘Weergave’ kun je onder andere menu’s maken en beheren. 
• Bij ‘Media’ kun je foto’s en afbeeldingen uploaden.
• Onder ‘Gebruikers’ kun je anderen toegang geven tot het beheren van je website en eigen 

gegevens aanpassen, bijvoorbeeld je wachtwoord of email. 

De andere menu-onderdelen hebben te maken met instellingen van je website zoals  
naamgeving, SEO-instellingen, templates en plugins. Deze behandelen we niet in deze basis- 
handleiding.
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Gebruik van widgets
Widgets zijn losse onderdelen die specifieke functies vervullen zoals het weergeven van een extra 
menu, een zoekvenster, het tonen van je laatste berichten, losse tekst en nog veel meer.  Deze 
widgets kun je toevoegen, instellen en verwijderen bij ‘Weergave > Widgets’ (zie 1).
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Widget-pagina
Je bent op de overzichtspagina voor widgets.   
1. Links zie je alle beschikbare widgets (zie 1). Dit zijn alle widgets die ingesteld zijn voor jouw 

website. Deze zijn niet allemaal in gebruik! Om een widget te gebruiken moet deze naar een 
widgetgebied gesleept worden en geactiveerd worden.  

2. Rechts zie je de widgetgebieden, zoals ‘Hoofd sidebar’ en ‘Eerste widgetgebied homepage’ 
(zie 2). De widgets die hier staan, zijn actief. 
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Widgets toevoegen
1. Je kunt een widget toevoegen door deze vanuit het overzicht links te selecteren (zie 1).
2. Vervolgens sleep je deze naar een widgetgebied, rechts. In dit voorbeeld is dat de Facebook 

Like Box (zie 2).
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Widget instellen
1. Vervolgens kun je de instellingen van de widget aanpassen naar jouw voorkeur (zie 1). 
2. Als je op de website een titel boven de widget wilt, vul je die hier in (zie 2).
3. Druk op ‘Opslaan’ om de widget te activeren (zie 3).
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Menu toevoegen
Wanneer je een extra menu wilt gebruiken, kan deze bij widgets toegevoegd worden. 
1. Een nieuw menu maak je bij: ‘Weergave > Menu’s > Menu toevoegen’ (zie hiervoor de  

handleiding over menu’s).
2. Selecteer de widget ‘Aangepast menu’ en sleep deze naar rechts in ‘Hoofd sidebar’ (zie 1). 
3. Geef het menu desgewenst een titel (zie 2).
4. Selecteer het menu dat je wilt gebruiken (zie 3).  
5. Klik op ‘Opslaan’ om het menu actief te maken (zie 4). 
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Widgets verwijderen
Widgets die overbodig zijn, kunnen makkelijk verwijderd worden. 
1. Maak de widget-instellingen zichtbaar door op het driehoekje te klikken (zie 1). 
2. Klik op ‘Verwijderen’ om de widget weg te halen.  (zie 2).  
3. De widget is niet meer zichtbaar op je website.
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