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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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Maak je eerste menu!
Menu’s maken het mogelijk om je berichten en pagina’s te organiseren en toegankelijk te maken 
voor de bezoekers van je website. 
1. Ga in het hoofdmenu naar ‘Weergave’ en selecteer ‘Menu’s’ (zie 1).
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Menu aanmaken
Je bent nu in het venster ‘Menu’s’. Hier kun je een menu aanmaken.  In dit menu kun je verschil-
lende items opnemen zoals losse pagina’s, berichtencategorieën, links naar externe websites, 
een contactformulier etc.  
1. Type eerst een naam in bij ‘Menunaam’ (zie 1).
2. Om je menu op te slaan druk je op de button ‘Menu aanmaken’ (zie 2).
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Onderdelen toevoegen
Het menu is aangemaakt. Nu kun je onderdelen gaan toevoegen.
1. Aan de linkerkant kun je URL’s, Pagina’s en Categorieën invoeren of selecteren.
2. Voer een URL in van een website of internetpagina waar je naar wilt linken (zie 1). Druk op de 

button ‘Aan menu toevoegen’. 
3. Selecteer bijvoorbeeld een aantal pagina’s die in het menu komen (zie 2). Druk op de button 

‘Aan menu toevoegen’. 
4. Selecteer een berichtencategorie die in het menu moet komen. Die zorgt er voor dat alle 

berichten  in deze categorie via dit menuonderdeel zichtbaar worden (zie 2). Druk op de  
button ‘Aan menu toevoegen’. 
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1. Sleep de onderdelen in de juiste volgorde (zie 1).
2. Druk op ‘Menu opslaan’ om de nieuwe volgorde op te slaan (zie 2).
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Menu zichtbaar maken
Om je menu op de website weer te geven, is nog 1 stap nodig.
1. Selecteer bij ‘Thema locaties’ onder ‘Primair menu’ het menu dat je net gemaakt hebt (zie 1). 
2. Activeer het menu door op ‘Opslaan’ te klikken (zie 2).  
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Onderdelen bewerken
Je kunt de tekst van het menu-onderdeel aanpassen.
1. Klik op het driehoekje aan de rechterkant om het onderdeel open te klappen (zie 1). 
2. Onder ‘Navigatielabel’ staat de teskt die in het menu wordt weergegeven. Deze kun je hier 

aanpassen (zie 2).  
3. Bewaar je aanpassingen door op de button ‘Menu opslaan’ te klikken (zie 3).
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