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Media
Het onderdeel Media in de WordPress admin laat alle mediabestanden zien die je hebt
geüpload naar je WordPress-website. Je kunt hier afbeeldingen, video’s, PDF’s en andere
bestanden uploaden. In de mediabibliotheek kun je deze bestanden beheren, bewerken en
nog veel meer.
Via de knop “Media toevoegen” kun je afbeeldingen aan een bericht of pagina toevoegen.
Wanneer je er op klikt opent zich een “pop-up” waar je een afbeelding kunt selecteren of
uploaden vanaf je computer. Vervolgens kies je de uitlijning en het formaat van de afbeelding.
De Mediabibliotheek is de locatie waar je alle bestanden kunt vinden die in de website zijn
geüpload. Je komt er via de optie Media in het menu van de beheeromgeving:
Je kunt kiezen uit twee verschillende lay-outs bij het bekijken van de mediabibliotheek:

Klik op het pictogram Lijstweergave ( ) om de bestanden in een lijst weer te geven, of op
het pictogram Rasterweergave ( ) klikken om de bestanden in een raster lay-out te bekijken.
Dit laatste heeft vooral zin als de bestanden voornamelijk foto’s en andere afbeeldingen zijn.
De lijstweergave is juist weer praktischer als je met veel andere mediabestanden, zoals
PDF’s, geluidsfragmenten, etc. hebt.
Beide weergaven tonen de meest recent geüploade bestanden eerst.
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Rasterweergave
De Rasterweergave geeft een raster van miniaturen voor elk van de Mediabestanden weer.

Er is maar één pagina. De rasterweergave laat je eindeloos scrollen. Om meer foto’s te
bekijken scroll je gewoon naar de onderkant van de pagina en WordPress laadt dan
automatisch meer miniaturen.
Uiteraard kun je van hieruit overschakelen naar de lijstweergave. Verder zie je twee
keuzelijsten waarmee je de lijst met bestanden kunt filteren op type of op datum:

In deze weergave volstaat het om iets te selecteren in de lijst om de selectie meteen te
activeren.
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Rechts op de balk staat nog een zoekveld waarin je naar bestanden kunt zoeken. Zo kun je
bijvoorbeeld zoeken naar alle media die met de cursus Teamdesk te maken heeft:

De knop Bulkselectie stelt je (eventueel samen met de selectiehulpmiddelen) in staat om te
verwijderen bestanden snel te selecteren.
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Lijstweergave
De Lijstweergave geeft bestanden in rijen onder elkaar weer, over meerdere pagina’s

Standaard toont WordPress 20 bestanden per pagina, maar je kunt dit aantal wijzigen door te
klikken op de link Scherminstellingen in de rechterbovenhoek van de pagina en het Aantal
items per pagina aanpassen.

Je kunt hier ook bepalen welke eigenschappen je van elk bestand in de lijst wilt zien.
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Wanneer je de cursor over een rij in de Lijstweergave beweegt zal een snelmenu met enkele
links verschijnen onder de bestandsnaam:

Bewerken
Hiermee kun je de Titel, Alt Tekst, Onderschrift en/of Beschrijving aanpassen.
Je kunt ook enkele eenvoudige beeldmanipulatie-handelingen uitvoeren. Maar verwacht daar
niet teveel van. Het kan niet op tegen Photoshop of een ander beeldbewerkingsprogramma.
Permanent verwijderen
Verwijdert het bestand definitief uit de Mediabibliotheek
Bekijken
Brengt je naar de weergave pagina voor dat bestand
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Media bekijken
De Rasterweergave toont een raster van miniaturen voor elk van de mediabestanden.
Afhankelijk van het bestandstype zul je een miniatuurafbeelding zien voor dat specifieke
bestand of een pictogram dat het bestandstype aanduidt.
Als je op zo’n miniatuurbeeld of pictogram in de Rasterweergave klikt, verschijnt er een pop-up
venster met de eigenschappen van dat specifieke bestand, met de mogelijkheid om bepaalde
eigenschappen te bewerken. Als het om een afbeelding gaat, zul je een grotere versie van het
beeld zien. Voor ondersteunde audio- en videobestanden zie je de bijpassende mediaspeler.
Voor andere bestandstypen: zoals PDF of Word-documenten is er een link naar de bijlage
pagina die op zijn beurt een link naar het eigenlijke bestand heeft om deze te bekijken.
In de Lijstweergave kun je klikken ook op een miniatuurafbeelding, maar ook op de titel van
het mediabestand. Je kunt ook met de cursor over de rij bewegen en in het dan verschijnende
snelmenu klikken op de link Bewerken. De verschillende bestandseigenschappen wordt
weergegeven, met de mogelijkheid om bepaalde eigenschappen te bewerken.
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Media toevoegen
Om een nieuw bestand aan de Media Library toe te voegen, klik je op de link Nieuw bestand
in het Media-navigatiemenu links of de knop Nieuw bestand aan de bovenkant van de
pagina:

Klik op Bestanden selecteren. Er opent nu een dialoogvenster

Je kunt meer bestanden tegelijk selecteren. Druk daarna op Openen. Maar je kunt ze ook
gewoon slepen naar het gemarkeerde gebied met opschrift Sleep bestanden om te
koppelen. WordPress laadt de bestanden dan automatisch.

9

Basiscursus WordPress

Eigenschappen bewerken
Als je mediabestanden in de bibliotheek bekijkt via de Rasterweergave en op een van de
bestanden klikt, dan verschijnt er een dialoogvenster met de eigenschappen voor dat
specifieke bestand. Je kunt die eigenschappen dan - indien nodig - wijzigen:

Alle veranderingen worden automatisch opgeslagen. Je kunt de pijltjestoetsen bovenaan
dialoogvenster gebruiken om naar het vorige of volgende bestand te navigeren. Klik op het
kruisje in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster om terug te gaan naar de
mediabibliotheek in rasterweergave.

Om de eigenschappen van een bestaand bestand te bewerken vanuit de Lijstweergave,
beweeg je de cursor over de rij die je wilt bewerken. Klik dan op de link Bewerken in het menu
dat verschijnt. Wat je ook kunt doen is op de afbeelding of de titel klikken.

10

Basiscursus WordPress
Dan toont WordPress de eigenschappen voor het mediabestand, inclusief de titel, URL,
bestandsnaam, bestandstype en in het geval van een beeld, de afmetingen van de afbeelding.
Bij het bewerken van de eigenschappen van een bestand, wordt het Alternatieve tekstveld
alleen weergegeven bij afbeeldingen:

Titel
Dit veld staat bovenaan de pagina en heeft geen label. De Titel wordt weergegeven als een
tooltip wanneer de eindgebruiker de cursor beweegt over de afbeelding in de browser.
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Alternatieve tekst
Dit veld wordt alleen weergegeven voor beeldbestanden. De alternatieve tekst wordt gebruikt
door schermlezers voor slechtzienden
Onderschrift
Het onderschrift wordt weergegeven onder de afbeelding als een korte beschrijving. Hoe deze
getoond wordt zal afhankelijk zijn van het gebruikte WordPress thema. Je kunt eenvoudige
HTML gebruiken in onderschriften.
Omschrijving
Deze inhoud wordt weergegeven op de bestandsbijlage-pagina in de editor
Metadata: Artiest
Dit veld wordt alleen weergegeven voor audiobestanden. Hiermee kun je de artiest opgeven.
Metadata: Album
Dit veld wordt alleen weergegeven voor audiobestanden. Hiermee kun je het album opgeven
waartoe het audiobestand behoort
Als je de bestandseigenschappen hebt bijgewerkt klik je op de knop Bijwerken om de
wijzigingen op te slaan.

Afbeelding bewerken
WordPress heeft een eenvoudige beeldbewerking tool. Hiermee kun je een paar eenvoudige
handelingen uitvoeren op reeds opgeslagen afbeeldingen. Zo kun je ze bijvoorbeeld met de
klok mee draaien of spiegelen, groter of kleiner maken en bijsnijden. Maar dit is geen
Photoshop in het klein. Ik geef er zelf de voorkeur aan om afbeeldingen te bewerken vóórdat ik
ze in WordPress ga gebruiken.
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Klik op de knop Afbeelding bewerken onder de afbeelding om de gereedschappen te tonen.
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Je ziet nu de volgende knoppen voor beeldbewerking:
Bijsnijden

Klik op de afbeelding en sleep het selectie kader op
de maat waarop u wilt het beeld bijgesneden wilt
hebben. Klik op de knop Bijsnijden om de afbeelding
bij te snijden op het nieuwe formaat

Linksom roteren

Draai het beeld 90 ° tegen de klok in

Rechtsom roteren

Draai het beeld 90 graden met de klok mee

Verticaal spiegelen

Spiegel het beeld verticaal

Horizontaal spiegelen

Spiegel het beeld horizontaal

Ongedaan maken

Maak de laatste wijziging opgedaan Voer opnieuw
de laatste wijziging uit

Opnieuw

Doe de laatste handeling nogmaals

Om de afbeelding naar een nieuwe grootte te schalen moet je de Breedte of Hoogte in het
daarvoor bestemde veld wijzigen en dan op de knop Schalen drukken. Voor het beste resultaat moet je
schalen eerst doen, voordat je andere bewerkingen op het beeld gaat loslaten, zoals bijsnijden,
spiegelen of roteren van het beeld. Let op: Je kunt beelden alleen verkleinen, niet vergroten.

Na het invoeren van een schaalwaarde, zal de andere waarde automatisch meeveranderen om
zo het beeld in verhouding te houden. De originele beeldafmetingen worden getoond net boven
de invoervelden, zodat je kunt zien wat het was….
Er zijn verschillende manieren om een afbeelding bij te snijden. Het makkelijkst is om gewoon
te klikken op de afbeelding en het selectiekader naar de juiste grootte te slepen. Indien je wilt
dat de afbeelding bijgesneden wordt tot een specifieke verhouding, geef je de waarden in de
invoervelden voor de Aspect ratio (beeldverhouding) .
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Bijvoorbeeld: 1: 1 (vierkant), 4: 3, 16: 9 enz.

Je kunt dan de Shift-toets ingedrukt houden en een van de randen van de selectie slepen om
te vergroten of te verkleinen, terwijl de aspect ratio vergrendeld is. Als er een keuze is gemaakt,
zal de aspect ratio automatisch de selectie wijzigen om het beeld passend te maken.
Als het selectiekader wordt aangepast, dan worden de afmetingen weergegeven in de Selectieinvoervelden. Daar kun je ook handmatig de afmetingen van het selectiekader invoeren (in
pixels) in de twee velden. Zodra het selectiekader correct is ingesteld, klik je op de knop
Bijsnijden om de afbeelding bij te snijden op het nieuwe formaat.
Met de opties in het venster Thumbnail-instellingen, heb je de mogelijkheid om wijzigingen
geldig te maken voor alle beeldformaten, voor alleen de Thumbnail (miniatuurafbeelding) of
voor Alle formaten, behalve de thumbnail.
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Klik op de knop Opslaan om de wijzigingen op te slaan. Klik op de knop Bijwerken om terug te
keren naar de Mediabibliotheek.
Als je wijzigingen ongedaan wilt maken en terug wilt naar uw oorspronkelijke afbeelding, dan
klik je op de knop Afbeelding bewerken om terug te keren naar de beeldbewerker. Een nieuwe
link Oorspronkelijke afbeelding herstellen wordt weergegeven net onder het paneel
Afbeelding schalen. Klik de link Oorspronkelijke afbeelding herstellen om eerdere
wijzigingen te annuleren en de oorspronkelijke afbeelding te herstellen.
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Media verwijderen
Om een bestand uit de Mediabibliotheek te verwijderen bij gebruik van de
Rasterweergave, klik je eerst op de afbeelding om de Bestandseigenschappen
bekijken, klik dan op de link Permanent verwijderen die in het pop-up venster
verschijnt.
Om een bestand uit de Mediabibliotheek te verwijderen bij gebruik van de
Lijstweergave, klik je op de link Permanent verwijderen die verschijnt onder de
bestandsnaam wanneer u de cursor over een rij beweegt.
In beide weergaven wordt gevraagd om een bevestiging. Klik op OK om het bestand
te verwijderen of klik op de knop Annuleren om terug te keren naar de
Mediabibliotheek.

Hyperlinks
Hyperlinks zijn een erg krachtig hulpmiddel om verbanden aan te brengen. Maak
gebruik van hyperlinks om bezoekers te verwijzen naar pagina’s en/of berichten met
meer informatie over een bepaald onderwerp. Je kunt linken naar andere pagina’s in
de eigen website, maar ook naar externe onderwerpen. Met dat laatste moet je
uiteraard wel oppassen, want voordat je het weet is een bezoeker van de site
vertrokken. Je kunt in zo’n geval aangeven dat je de link wilt openen op een nieuw
tabblad. De bezoeker kan dan heel makkelijk weer terug naar waar hij of zij gebleven
was….
Het aanbrengen van een hyperlink is heel makkelijk. Stel dat we het cursusmateriaal
voor les 08 klaar hebben. Die is als PDF opgenomen in de mediabibliotheek. Maar
we willen er nu voor zorgen dat de geselecteerde tekst in onderstaand bericht een
hyperlink wordt naar dat document….

Klik in de werkbalk op het symbool voor een hyperlink:

Basiscursus WordPress

Er verschijnt nu weer een dialoogkader:

Type hier een deel van de titel. Dit gaat om een les in de cursus Teamdesk. Je typt
hier dus bijvoorbeeld Teamdesk….

Selecteer de juiste les en druk op het ENTER symbool om de hyperlink te realiseren.
Vergeet uiteraard niet op het bericht op te slaan…..
Uiteraard kun je Hyperlinks ook gebruiken om jouw bericht beter vindbaar te maken
door juist vanuit andere pagina’s en/of berichten naar jouw bericht te (laten) linken…
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Widgets
Een widget in WordPress is een herbruikbaar stukje content. Je kunt dus op alle (of
veel) pagina’s terug laten komen. Je kunt een widget plaatsen in een zogenaamde
“Widget Area”. Veel WordPress themes hebben meerdere van die “widget areas”. De
meest gebruikte widget area’s is de Sidebar, maar veel thema’s hebben ook één of
meerdere widget areas in de Footer.

Sidebar
Het begrip ‘Sidebar‘ kom je erg veel tegen als je met WordPress aan de slag gaat.
Bijna elke WordPress website heeft een sidebar en de sidebar is dan ook een
belangrijk onderdeel van het WordPress CMS. Wat is nu precies een sidebar en wat
kun je er mee?
Een sidebar is een onderdeel van de lay-out van een pagina. Het is een balk aan de
zijkant van een pagina waar informatie in staat. Soms hebben pagina’s geen sidebar,
dan noem je een pagina full-width.
Kijk eens naar de onderstaande afbeelding. In de linker afbeelding zie je een layout
met een ‘Left Sidebar’: de balk aan de linker kant van de website noem je in dat
geval de sidebar. In de afbeelding aan de rechter kant zit aan de rechter kant zo’n
balk: daar is er sprake van een ‘Right Sidebar’. Maar je kunt zo’n Sidebar dus ook
tussen de content en de footer plaatsen.
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Waar je een sidebar gaat tegenkomen is volledig afhankelijk van welke locaties het
huidige thema biedt. Veel van de thema’s gebruiken bijvoorbeeld (ook) widget
sidebars in de voettekst. Ribosome ondersteunt vier sidebars:
•
•
•
•

Hoofdsidebar (links of rechts te plaatsen)
Deze zie je op alle pagina’s en berichten, behalve als je een sjabloon met
volledige breedte gebruikt.
Onder berichttitel
Einde van de berichten
Custom
Deze kun je dus feitelijk ook IN een bericht of pagina plaatsen

Wij gebruiken alleen de hoofdsidebar.

Maar wat zet je nou in zo’n sidebar? Widgets!
Er zijn tal van widgets standaard beschikbaar die je in staat stellen om extra content
toe te voegen aan de website, zoals Recente Reacties, Categorieën of Aangepaste
menu’s, om er maar een paar te noemen. Via plug-ins kun je ook niet-standaard
Widgets installeren. En dan is het uiteraard afhankelijk van de plug-in welke
functionaliteit deze aan de website toevoegt.
Als jouw thema dat ondersteunt kun je ook widgets plaatsen op andere zone’s, zoals
de header en footer of zelfs in gebied voor de content. Wij maken daar echter geen
gebruik van. Een goed ontwerp is ook weten wanneer het genoeg is .
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Bij Gilde Zoeterneer hebben we de volgende widgets in gebruik:

Zoeken
Deze widget stelt de bezoeker in staat om de website te doorzoeken. Type
bijvoorbeeld eens ‘Praathuis’ in en je krijgt een lijst van berichten en pagina’s waar
deze term in voorkomt.
Archief
Deze widget geeft de mogelijkheid om berichten die in een bepaalde maand werden
gepubliceerd, snel terug te vinden.
Eigen HTML
In deze Widget kun je tekst plaatsen en opmaken. Wij gebruiken ‘m voor de sectie
‘Contact’, waarin we beschrijven op welke manieren de bezoeker in contact kan
komen met het Gilde.
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Een andere toepassing van deze Widget staat helemaal onderaan in de Sidebar:
Hier geven we de bezoeker de mogelijkheid om gebruik te maken van onze RSSfeeds.
Categorieën
Deze Widget toont een lijst van beschikbare categorieën. Als de bezoeker er één
kiest, worden alle berichten in die categorie getoond.
Het plaatsen en instellen van een Widget is overigens voorbehouden aan de
beheerder(s) van de website. De enige invloed die anderen erop hebben is het
gebruiken van een full-width sjabloon. Dan wordt de sidebar op die pagina niet
getoond. Je kunt dus niet één bepaalde Widget even uit zetten. Je kunt ook geen
Widgets toevoegen of de volgorde van de Widgets aanpassen.
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Menu’s
In WordPress heb je de mogelijkheid om menu’s aan te maken. Je vindt deze optie
(mits je daarvoor bent geautoriseerd) onder Weergave  Menu’s. Je kunt een
menu vullen met links naar pagina’s, berichten en/of categorieën. En je kunt ook zelf
gecomponeerde links gebruiken. Wanneer je een menu aanmaakt kun je deze
vervolgens koppelen aan een “Menu locatie” in WordPress, of deze in een Widget
gebruiken.
Het thema dat we binnen Gilde Zoetermeer gebruiken (Ribosome), ondersteunt
slechts één menu en één menulocatie. Dan valt er uiteraard weinig te kiezen. Maar
het is voor ons wel voldoende. Een menu kan meerdere niveaus bevatten. Op die
manier kun je dus ook gebruikmaken van “drop down” menu’s, mits het gebruikte
thema dit ondersteunt. Je hebt dan een menu-item met daaronder een sub-menu
met meerdere menu items en eventueel daaronder nòg een level met opties:

Level 1

Level 2

Level 3
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Afhankelijk van het gebruikte thema in uw site kun je een of meer navigatiemenu’s
gebruiken. Bij sommige thema’s kun je een menu in de header (kop) van de website
plaatsen, bij andere kun je menu’s in de zijbalk of in de footer (voettekst) plaatsen.
Ribosome is wat dat betreft vrij mager. Dit thema ondersteunt maar één menulocatie.
En die vind je tussen de header en de content. Aangezien we ook maar één menu
hebben is dit geen probleem. Maar zelfs als we wel een tweede en misschien wel
een derde menu nodig zouden hebben, zitten we niet vast. Want je kunt een menu
immers ook in een Widget plaatsen. En we hebben zelfs een Custom Widget,
waarmee we een menu op een willekeurige pagina zouden kunnen zetten.
Een leuke toepassing zou kunnen zijn om een menu te maken van alle Teamdesk
lessen en die dan op de pagina Basiscursus Teamdesk te plaatsen.
Om een nieuw menu toe te voegen, beweeg je de cursor over de menu optie
Weergave in het navigatiemenu aan de linkerkant en in het uitklap menu klik je dan
op de link Menu’s. Je kunt ook op de Weergave menu-optie klikken en vervolgens op
de link Menu’s eronder:
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Je ziet in dit venster twee tabbladen: Menu’s bewerken en Locaties beheren.
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Locaties beheren
We beginnen met de makkelijkste:

Je bepaalt hier of je een menu op één van de standaardlocaties van het thema wilt
tonen (en anders moet je een Widget gebruiken) en welke standaardlocatie dan jouw
voorkeur heeft. Aangezien wij maar één locatie en één menu hebben valt hier voor
ons niet veel te kiezen. Andere thema’s geven je wat meer opties, maar
ingewikkelder wordt het niet….
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Menu’s bewerken
Dan terug naar het tabblad Menu’s bewerken:

Links vind je pagina’s, berichten, categorieën en zelfgemaakte links, die je in het
menu kunt gebruiken. Rechts wordt de huidige menustructuur getoond. Ons menu
heet “Hoofdmenu”. Bovenin staat een optie “maak een nieuw menu“.
Laten we het voorbeeld van het menu met de Teamdesk lessen maar eens
uitwerken....
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Een nieuw menu maken
Druk op de link “maak een nieuw menu“:

Vul een naam in voor het nieuwe menu. In ons geval dus Teamdesk lessen. We
willen niet dat nieuwe pagina’s automatisch aan dit menu worden toegevoegd. Dus
dat vinkje laten we weg. Ook Locatie voor tonen gaan we niet gebruiken, anders is
ons hoofdmenu weg (Je kunt immers maar één menu op een locatie zetten, en we
hebben er maar één). Druk nu op de knop Menu Aanmaken.
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Je ziet dat er nu twee menu’s zijn. En je moet nu dus kiezen welk menu je zou willen
bewerken:

We willen alle pagina’s die een Teamdesk les bevatten in het nieuwe menu
opnemen. Om die snel te vinden druk je op Zoeken in de lijst met Pagina’s. Type dan
“Teamdesk” en voila:
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Je zou het vakje “alles selecteren” kunnen gebruiken, maar dan krijg je wellicht
teveel. Maar je kunt dat toch doen en dan die ene (SamenSterker) die je niet in het
menu wilt weer de-selecteren:

Druk nu op de knop Aan menu toevoegen en de pagina’s worden in het venster
rechts getoond:
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Zoals je ziet staan de pagina’s nog niet in de juiste volgorde. Dat is simpel te
verhelpen door ze naar de juiste plek te slepen. Let op: Je kunt – door menu opties
iets meer naar rechts te positioneren – op deze manier ook submenu’s maken.
Dat hebben we voor ons menu niet nodig, dus ze komen strak onder elkaar te staan.
Je kunt nu ook de navigatie-labels nog even fatsoeneren, zodat het allemaal uniform
wordt:
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Als je het menu hebt opgeslagen, gaan we het in de sidebar plaatsen. Ik wilde ook
de Wordpress cursussen in het menu, dus werd het:

Maar helaas worden submenu’s hier meteen getoond en niet (zoals in het
hoofdmenu) verborgen totdat je op de optie drukt die het submenu ontsluit.
En bovendien zou ik het menu alleen willen tonen in het onderdeel SamenSterker en
niet bij Klussendienst, SamenSpraak of Stadsgidsen. En dat kan geheid met een
plug-in, maar zo belangrijk is het nu ook weer niet….. 
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Je hebt inmiddels al gezien hoe je een bestaand menu kunt aanpassen. En dat ga je
wel nodig hebben als je een pagina toevoegt aan een bepaalde sectie van de
website. Stel dat de Stadsgidsen een nieuwe toer hebben ontwikkeld: Je kunt vanaf
nu ook Zoetermeer en omgeving ontdekken per luchtballon. Dan moet er dus een
pagina worden gemaakt waarop staat dat we op sommige dagen ook de lucht in
gaan. Die nieuwe pagina moet uiteraard in het menu worden opgenomen, anders
kan niemand ‘m vinden. Maar daar zijn we er nog niet mee…..
De ballonvaarten moeten immers ook worden vermeld in de pagina Stadsgidsen.
Maar wellicht ook op de Welkomstpagina van het Gilde waar kort wordt uitgelegd wie
we zijn en wat we doen. En we moeten één of meer ballonvaarten als evenement
gaan opvoeren. Het spreekt voor zich dat je dit niet ‘even’ bedenkt. Ook logisch is dat
je hier de webmaster bij betrekt, ook al omdat er pagina’s moeten worden bewerkt,
waar je wellicht geen toegang toe hebt.
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