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De website
Voordat we onder de motorkap gaan duiken gaan we eerst de website zelf even
verkennen. Natuurlijk heb je er wel eens op gekeken. Maar wat zag je daar?
Je kwam WordPress vast en zeker nergens tegen. Dat komt omdat je moet weten
waar je moet kijken. We beginnen op de zogenaamde HOME page:
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Header
Helemaal bovenin vindt je de header, een plaatje van Zoetermeer met het logo
en de naam: Gilde Zoetermeer. Zo weet de bezoeker meteen waar hij of zij
terecht is gekomen. Meestal heb je voor een website slechts één header nodig.
Die staat boven elke pagina. En dat oogt wel zo rustig. Maar in het geval van de
website van Gilde Zoetermeer hebben we ervoor gekozen om voor elk Gilde een
eigen header te ontwikkelen. Zo gebruikt Gilde SamenSpraak deze header:

En Gilde Power deze:

We hebben er uiteraard wel voor gezorgd dat het logo en de naam steeds op
dezelfde plek en in hetzelfde lettertype te zien zijn. Zo blijft het toch één gezicht.
Het wisselen van de header wordt met een zogenaamde plug-in gedaan.
Deze plug-in heet Unique headers en je gaat ‘m straks onder de motorkap
terugzien.
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Menu
Direct onder de header staat steeds het menu:
Het menu dient om snel naar een bepaald deel van de website te kunnen
navigeren. Het is een standaard onderdeel, dat je in vrijwel elke WordPress
website tegen zal komen. Maar er bestaan wel veel variaties. Wij hebben gekozen
voor een horizontaal menu, maar het had ook verticaal kunnen staan, links of
rechts. Ook een combinatie van een horizontaal en een verticaal menu is
mogelijk.
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Berichten
De homepage laat niet altijd dezelfde content zien. Dat komt omdat onze
homepage is geconfigureerd als een Blog: Een lijst met (samenvattingen van)
berichten. Het laatst gepubliceerde bericht staat altijd bovenaan.

Hoe ouder een bericht hoe lager het zakt, totdat het op een gegeven moment uit
beeld raakt. Dat komt omdat we het aantal berichten hebben beperkt tot
maximaal 10. Is het daarna verdwenen dan? Nee hoor. Het schuift gewoon naar
pagina 2. Tot ook dáár 10 berichten op staan en dan hebben we 3 pagina’s met
berichten, enzovoort.
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Een bericht bestaat tenminste uit een titel, een auteur, een publicatiedatum en
een zogenaamde uitgelichte afbeelding en een stuk tekst. Alleen de eerste 30
woorden van de tekst worden in de lijst getoond. De rest van het bericht vindt je
als je op …. Lees verder klikt. De titel en de uitgelichte afbeelding geven al een
hint over waar het bericht over gaat.
Helemaal onderaan kun je bladeren in alle pagina’s met nieuwsberichten. Dat
zijn er inmiddels al flink wat….

Hoe een bericht op de website wordt gepresenteerd, wordt in hoge mate
bepaald door het thema. Je kunt in WordPress een keuze maken uit vele
honderden van die thema’s. Wij kozen voor het thema Ribosome. En omdat we
het thema een klein beetje aan onze voorkeur hebben aangepast, maken we
gebruik van een zogenaamd Child thema. Dat is een aan het oorspronkelijke
thema gekoppelde kopie van dat oorspronkelijke thema. Die kopie kun je dan
vrijelijk aanpassen. Als het oorspronkelijke thema een update ondergaat, blijven
de aanpassingen in het Child thema van kracht. Voor alle andere zaken werkt de
update WEL door in het child thema. Dat moet ook wel, want soms wordt met
zo’n update een beveiligingsrisico opgelost.
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Sidebar
In de Sidebar gebruiken we zogenaamde Widgets. Zo is er een widget om de site
te kunnen doorzoeken:

Er is ook een widget om oude berichten snel terug te kunnen vinden:

En een widget met (HTML-)tekst om aan te geven op welke manieren de
bezoeker met ons in contact kan treden.

Onderaan elke pagina staat de footer. Deze bevat een copyright melding en wat
links, o.a. naar de website van Gilde Nederland. Dit is overigens één van de
eerder aangehaalde aanpassingen in het thema, want de footer van Ribosome is
standaard maar beperkt aan te passen.
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Plugins
Een Wordpress website valt of staat met de gebruikte plug-ins. Ook wij hebben
een flink aantal van die plug-ins geïnstalleerd. We lopen er een paar langs…
Teams
Deze plug-in kom je tegen als je in het menu kiest voor Welkom en dan Bestuur
selecteert:
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Events Manager Pro
Deze plug-in wordt gebruikt om evenementen in beeld te brengen:
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Jammer genoeg staan er op dit moment vanwege Corona geen wandelingen of
andere tours van Stadsgidsen op het programma, waardoor het een beetje kale
aanblik geeft. Overigens zijn er plenty mogelijkheden om ook de Praathuis
bijeenkomsten een stuk informatiever en afwisselender te maken. Bijvoorbeeld
door gebruik te maken van een plaatje en de thema’s en/of sprekers in de
agenda op te nemen. Zo bijvoorbeeld:
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WpForms
Met WpForms maken we onze contactformulieren. Voor elk Gilde is zo’n contact
formulier gemaakt. Zo komt een geïnteresseerde bezoeker rechtstreeks bij de
juiste personen uit:

Zo’n
formulier wordt op de website ingevuld door de bezoeker en per email verstuurd
aan de betrokken coördinator.
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Smartslider
De plug-in Smartslider gebruiken we voor het maken van een foto archief, zoals
voor de foto’s van de Stadsgidsen:

De bezoeker kan rustig achterover gaan zitten. De foto’s komen dan één-vooréén langs. Maar je kunt ook zelf bladeren via de strip onder de foto’s.
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Zoetermeer Voor Elkaar
Eigenlijk is dit niet een Plug-in zoals WordPress dat ooit bedoelde, maar een
Widget. Toch wil ik ‘m even in dit rijtje meenemen, want het is best een
interessante….
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Alle advertenties die wij zelf op Zoetermeer Voor Elkaar plaatsen, verschijnen nu
vanzelf ook op onze eigen website. En dat scheelt een hoop werk.
We hebben nog niet alle plug-ins gezien. Dat komt omdat er ook plug-ins
bestaan die een voorziening of uitbreiding aanbrengen onder de motorkap.

Wat is Wordpress?

De term Wordpress is al een paar keer gevallen, maar wat is dat dan?
WordPress is een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). Daarmee
kun je een website bouwen en onderhouden. Van huis uit is WordPress een
systeem om een blog te maken. Een blog is een website waar je regelmatig
nieuwe inhoud in de vorm van berichten plaatst. De home pagina van een blog
toont altijd de laatste berichten.
Inmiddels kun je met WordPress veel meer. Het is uitgegroeid tot een volwaardig
en zeer uitgebreid CMS, dat je bovendien nog kunt uitbreiden met een vrijwel
oneindig aantal plug-ins en thema’s (themes). Wordpress is inmiddels met
afstand het meest gebruikte Content Management Systeem.
WordPress is een systeem om een website, blog of een webshop mee te bouwen
en te beheren en het vergt eigenlijk niet heel veel technische kennis. Tenminste
niet voor de alledaagse dingen. WordPress is en blijft natuurlijk wel een stukje
(bijzonder complexe) software. Het draait op de programmeertaal PHP. Maar
gelukkig hoef je zelf geen regel PHP te schrijven als je een website wilt bouwen
met WordPress.
En omdat WordPress zo eenvoudig is in het gebruik, wordt het ook zo veel
gebruikt voor het maken van websites. Méér dan 30 procent van alle websites op
het internet is gebaseerd op WordPress.
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Open source (en gratis)
WordPress is open source. Dit houdt in dat iedereen de code van WordPress
mag inzien, aanpassen en/of verspreiden. Je kunt volstrekt legaal een gratis
kopie van WordPress downloaden op WordPress.org. Hier mag je vervolgens
mee doen wat je wilt. Maar dit is een beginnerscursus. Laten we eerst maar eens
leren gebruiken wat Wordpress in huis heeft, voordat we het gaan aanpassen .

WordPress.com versus WordPress.org
Het is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen WordPress.com en
WordPress.org. Dat laatste is het open source CMS dat je gratis kunt downloaden
en gebruiken op een eigen hostingpakket in je eigen domein. WordPress.com
daarentegen is een service waar je tegen betaling een website kunt maken op
een subdomein van WordPress.com (bijvoorbeeld jouwnaam.wordpress.com).

Wie maakt WordPress?
WordPress is in 2003 gestart door Matt Mullenweg en Mike Little. Inmiddels
werken er wereldwijd honderden mensen tegelijk aan WordPress. Overal ter
wereld besteden mensen tijd aan het verbeteren van WordPress. Je kunt op veel
verschillende manieren bijdragen aan WordPress. Die bijdragen zelf leveren de
ontwikkelaars niets op. Maar er wordt wel grof geld verdiend aan plug-ins,
thema’s, cursussen, website-ontwikkeling, beveiligingsadviezen, etc.

Wie gebruikt WordPress?
Nou, zo ongeveer de halve wereld. Er zijn vele miljoenen websites die WordPress
gebruiken. Daar zitten ook een paar grote jongens bij zoals het Witte Huis en de
Rolling Stones. En dus ook het Gilde Zoetermeer.
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Gebruikersrollen in WordPress
WordPress kent een autorisatiesysteem, waarin de rol van een gebruiker bepaalt
welke rechten aan die gebruiker worden toegekend. Het is dus van belang om te
weten welke rollen er bestaan en welke rechten er bij welke rol horen.
In WordPress zijn er vijf standaard gebruikersrollen:
• Beheerder
• Redacteur
• Auteur
• Schrijver
• Abonnee
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Beheerder (Administrator)
Deze rol is voor bedoeld voor de beheerder van de website. Met deze rol heb je
volledige controle over de hele WordPress omgeving van de site. Een beheerder
kan andere gebruikers, waaronder ook andere beheerders toevoegen,
verwijderen en hun rol aanpassen, nieuwe berichten toevoegen, bewerken en
verwijderen en zowel plug-ins als thema’s installeren. Dit is dus wel een rol die
niet aan zomaar iemand geeft. Een beheerder heeft - zoals in de eerste les al
aangehaald - het meest uitgebreide dashboard:

Alle opties die binnen de website geïnstalleerd staan, zijn beschikbaar voor een
beheerder, inclusief mogelijkheden om nieuwe functionaliteit aan de website toe
te voegen.
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Redacteur (Editor)
Een redacteur heeft volledige controle over alles wat met de inhoud van de
website te maken heeft. Hij of zij kan zelf berichten en pagina’s maken, bewerken
en publiceren. Een redacteur kan ook door anderen gemaakte berichten en
pagina’s bewerken, maar heeft geen toegang tot de instellingen van de website,
plug-ins of thema’s.
Bij een redacteur is het dashboard al een stuk overzichtelijker:
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Auteur (Author)
Een auteur kan zelf berichten schrijven, bewerken en publiceren, maar niet de
berichten van anderen aanpassen. Hij of zij kan ook geen pagina’s aanmaken.
Een auteur kan alleen zijn eigen berichten aanpassen en verwijderen. En
uiteraard ook geen instellingen, plug-ins of thema’s beheren.
Het dashboard van een auteur:
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Schrijver (Contributor)
Een schrijver kan berichten maken, maar deze niet publiceren. Dat moet dan
door een beheerder of redacteur gebeuren. Deze rol is dus ideaal voor
bijvoorbeeld gastschrijvers of mensen die wat minder sterk zijn in het schrijven
van goed Nederlands. Een nadeel van deze rol is dat de schrijver geen bestanden
kan uploaden en ook geen toegang heeft tot de media bibliotheek. Dat betekent
dat hij of zij geen afbeeldingen aan een bericht kan toevoegen.
Maar gelukkig bestaan er plug-ins. Er is ook een (op de site van Gilde Zoetermeer
geïnstalleerde) plug-in om de rechten van een bepaalde rol uit te breiden of juist
te beperken. Met behulp van die plug-in, genaamd PublishPress Capabilities, is
iemand in de rol van schrijver bij ons dus WEL in staat om plaatjes aan zijn of
haar bericht toe te voegen. Maar de restrictie dat een schrijver geen berichten
kan publiceren blijft dus wel van kracht.
Het (aangepast) menu van een schrijver ziet er zo uit:
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Abonnee (Subscriber)
Een abonnee is bekend op de website en kan inloggen, maar hij of zij kan niets
veranderen aan de website. Eigenlijk is het enige dat een abonnee kan doen is
het zien van een (zwaar uitgekleed) dashboard en het bijhouden van het eigen
gebruikersprofiel. Uiteraard kan een abonnee ook niet even de eigen rol
aanpassen.
Het voordeel is wel dat een abonnee reacties op de website kan achterlaten
zonder iedere keer opnieuw zijn of haar gegevens in te vullen.
Dit is wat een abonnee ziet na het inloggen:

Betalende deelnemers aan een evenement worden automatisch aan de lijst met
abonnees toegevoegd.
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De WordPress admin omgeving
De WordPress admin omgeving is de plek waar je je WordPress-website kunt
beheren. Je kunt hier o.a. pagina’s en berichten toevoegen, verwijderen en
aanpassen. En je vindt er alle instellingen voor je WordPress-website.
Pagina’s geven – samen met het menu - structuur aan de website. Een pagina is in
de regel tamelijk statisch. Berichten daarentegen zijn de nieuwsberichten en die
vormen de dynamiek.

Wat is de WordPress admin omgeving?
De admin omgeving van WordPress bevindt zich onder de motorkap. Ze is dus
NIET zichtbaar voor ‘normale’ gebruikers van de website. Een beheerder of
redacteur moet inloggen (met een gebruikersnaam en wachtwoord) om in de
admin omgeving te kunnen komen. In deze omgeving bevinden zich namelijk
allerlei belangrijke instellingen van je WordPress-website. Het screenshot
hieronder toont wat je zoal tegen kunt komen in de WordPress admin omgeving.
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Inloggen in de WordPress admin omgeving
Wil je inloggen in WordPress? Dan ga je naar één van de volgende URL’s:
• jouwdomein.nl/wp-login.php
• jouwdomein.nl/wp-admin
• jouwdomein.nl/admin
Al deze URL’s brengen je (standaard) naar de login-pagina van WordPress. Maar
het kan echter gebeuren dat de beheerder van een website deze locatie heeft
aangepast. In dat geval is de login-pagina op een andere plek neergezet,
waardoor het voor hackers iets moeilijker wordt om de login-pagina te vinden.
Maar omdat de beheerder jou toegang wil verschaffen, krijg je niet alleen een
gebruikersnaam en een wachtwoord, maar ook de juiste locatie waar je kunt
inloggen. Als je deze pagina bezoekt, dan zie je dit:
Je kunt hier jouw gebruikersnaam en
wachtwoord invoeren en op Inloggen klikken.
Je kunt een vinkje plaatsen bij Onthoud mij.
Dat scheelt typen, maar is ook wel weer iets
onveiliger (tenzij jouw apparaat goed beveiligd
is).
Ben je jouw wachtwoord vergeten, dan kun je
een link aanvragen waarmee je een nieuw
wachtwoord in kunt stellen. Die link wordt
verzonden naar het emailadres waarop je bent
aangemeld. Het is dus van belang dat jij de
enige bent met toegang tot dat emailadres.
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Hoe ziet de WordPress Admin omgeving eruit?
De WordPress Admin omgeving bestaat uit een horizontaal en een verticaal
menu (zwart) en (in het midden van het scherm) het dashboard met
verschillende “widgets” die je aan en uit kunt zetten:

Alles wat ik vanaf nu ga laten zien zit in de omgeving van een beheerder. Niet
iedere gebruiker heeft alle hier getoonde opties. Wat je ziet is afhankelijk van
jouw rol
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Horizontaal menu

Van links naar rechts kom je hier tegen:
Het WordPress logo.
Als je de muis boven dit logo houdt verschijnt er een menu met links naar
informatie over WordPress:

Een link naar de homepage van deze website:

Een link naar de pagina waar alle reacties van bezoekers worden verzameld:
Het getal achter het symbool geeft aan hoeveel ongelezen reacties er zijn.
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Een knop om o.a. allerlei nieuwe zaken, zoals een bericht,
een plaatje, link, pagina, evenement of een gebruiker aan
de site toe te voegen:

Links naar submenu’s voor plugin’s
De plug-in Smartslider verzorgt mooie diapresentaties met
foto’s, teksten of video’s. Maar het spreekt vanzelf dat je deze
menu-optie alleen tegenkomt als de plug-in is geïnstalleerd.

De plug-in Cleantalk beschermt de site tegen
SPAM. En ook hier geldt dat je deze knop
alleen tegenkomt als deze plug-in is
geïnstalleerd.
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De plug-in WPForms verzorgt formulieren die door
bezoekers van de site kunnen worden ingevuld.

Jouw gebruikersprofiel

Hier kun je je eigen profiel inzien en
bewerken. En je kunt hier ook uitloggen.

Verticaal menu
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In het verticaal menu kom je een aantal zaken tegen die we ook al in het
horizontale menu zagen. Maar er is hier wel wat meer te vinden:
Dashboard

De knop Dashboard brengt je (terug) naar het Dashboard.
Daarover later meer. Maar je kunt ook in één oogopslag
zien hoeveel en welke updates er nog moeten worden
geïnstalleerd.
Berichten

De knop Berichten leidt je naar een lijst met alle eerder
geplaatste berichten, geeft je de mogelijkheid om een
nieuw bericht te plaatsen en is ook de plek waar je
categorieën en tags kunt beheren. Met name categorieën
zijn erg belangrijk om de site makkelijk doorzoekbaar te
houden. We gaan er uiteraard nog op terugkomen…
Media

Via de knop Media kom je in de bibliotheek met foto’s,
video’s, PDF-bestanden en andere zaken die in de website
worden gebruikt. En uiteraard kun je ook een nieuw
bestand uploaden.
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Links

De knop Links toont alle in de website aangebracht externe links. Je kunt die ook
indelen in categorieën.

Pagina’s

Deze knop stelt je in staat om een nieuwe (statische) pagina aan te brengen of
(via een lijst van reeds eerder gemaakte pagina’s) een bestaande pagina te
veranderen.
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Evenementen
Deze menu-optie is niet in iedere
website te vinden. Het is namelijk het
menu van een plug-in genaamd Events
Manager Pro. Je kunt er evenementen
mee beheren, op de website
presenteren, inclusief een
mogelijkheid om te boeken en te
betalen (dat laatste gaat via weer een
andere plug-in: Mollie.
Op de website van Gilde Zoetermeer
gebruiken we deze plug-ins om de
wandel-, fiets- koets- en vaartochten te
presenteren. Maar bijvoorbeeld ook
om de bijeenkomsten in het Praathuis
aan te kondigen.

Teams

Ook Teams is een Plug-in. Op de website van het Gilde Zoetermeer gebruiken we
deze plug-in om de leden van het bestuur en het Gildeberaad aan de bezoekers
te kunnen voorstellen, inclusief een foto.
Ook LoginPress, WPForms, Smartslider en Slimstat zijn plug-ins. Ze behoren niet
standaard tot het verticale menu. Je zou dus ook best eens hele andere plug-ins
tegen kunnen komen…..
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We gaan verder met de resterende vaste onderdelen van het verticale menu:
Weergave

De menu-optie Weergave bevat een flink aantal gereedschappen om het uiterlijk
van de website (al dan niet drastisch) te veranderen.
Plug-ins

Hier kun je plug-ins toevoegen, configureren, (tijdelijk) deactiveren, bijwerken of
verwijderen.
Gebruikers
Hier kan de beheerder gebruikers
toevoegen of verwijderen. De gebruiker zelf
kan hier zijn of haar profiel aanpassen.
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Gereedschap
Deze optie bevat alle gereedschappen
om de site gezond te houden (inclusief
mogelijkheden om een back-up te maken
en/of die terug te zetten.

Instellingen
Deze optie een enorme hoeveelheid aan
instellingen voor WordPress, maar ook
voor sommige plug-ins, die hier ook hun
eigen menu hebben geïntegreerd.
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Dashboard
Op het dashboard zie je een flink aantal zogenaamde widgets.
Een widget in WordPress is een klein blokje op je website die een specifieke
functie uitvoert. In de meeste gevallen komen widgets in de sidebar te staan,
maar het is ook mogelijk om het in een ander “widget-ready” gebied te plaatsen.
En ook in het dashboard (waar niet iedereen toegang heeft) dus….
Op dit moment
De widget Op dit moment laat zien hoeveel berichten, pagina’s en reacties er op dit
moment gepubliceerd zijn. Ook kun je hier zien welk WordPress theme er op dit
moment actief is.

Activiteiten
De Activiteiten-widget laat zien welke berichten er recent zijn gepubliceerd en welke
reacties er recentelijk zijn geplaatst. Ook worden hier eventueel berichten getoond
die ingepland zijn voor publicatie.
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Je kunt dergelijke widgets naar behoefte aan of uit zetten. Er bestaan er dus nog
heel veel meer…. Naast de widgets krijg je in het dashboard ook belangrijke
meldingen te zien. Bijvoorbeeld als je WordPress nét geïnstalleerd hebt. Je
dashboard toont dan de melding “Welkom bij WordPress. Ook als er net een
update van WordPress beschikbaar is, dan zie je dat in het dashboard.

Uitloggen
Als je klaar bent met het werk onder de motorkap kun je uitloggen.
Dat doe je hier:

Het systeem zal je nu naar de loginpagina sturen, maar je kunt natuurlijk ook
gewoon iets anders gaan doen .
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