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Even voorstellen…
We beginnen met een kort rondje voorstellen:
- Wie ben je?
- Bij welke organisatie(s) ben je betrokken?
- Welke rol vervul je daar?
- Wat is jouw ervaring met WordPress tot nu toe?
- Wat verwacht je van deze cursus?
Max 2 minuten per deelnemer

Opbouw van de cursus
Deze cursus bestaat uit 4 lessen:
- Les 1: Inrichting van de oefenruimte
- Les 2: Overwegingen bij de opzet van een website
- Les 3: Taken van een WordPress beheerder
- Les 4: Beveiliging van een WordPress website

De oefenomgeving

Jouw domeinnaam in de oefenomgeving is cursistxxx.nl, waarbij xxx een getal is van 3 cijfers
(eventueel met voorloopnullen). Dit domein wordt gehost bij mijndomein.nl
Dat gezegd hebbende, is er over de keuze van de hostingprovider en domeinnaam wel het
een en ander te vertellen. In les 3 leg ik je uit waar een goede provider aan moet voldoen en
hoe je een betrouwbare partner kunt vinden.
In jouw oefenruimte is WordPress al geïnstalleerd, dus je kunt meteen aan de slag. In deze
eerste les leg ik je uit hoe je de omgeving naar je hand kunt zetten.
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Kies een Domeinnaam

Hoe kies je een goede domeinnaam? Als je niet goed nadenkt over je domeinnaam kan het
voorkomen dat potentiële klanten je adres verkeerd intypen. Om dit (en andere) problemen
te voorkomen heb ik een aantal tips verzameld voor het kiezen van een domeinnaam. Jouw
perfecte domeinnaam vinden kan namelijk best lastig zijn. Een goede domeinnaam is
belangrijk, omdat dit invloed heeft op hoe je jouw organisatie profileert, hoe je gevonden
wordt en hoe makkelijk het is om jou te bereiken.
Met bijna 6 miljoen geregistreerde .NL domeinnamen is de kans groot dat jouw perfecte
domeinnaam al in gebruik is. Onderstaande tips geven je met het vinden van een naam die
het beste bij jouw organisatie past. Je hoeft ze zeker niet alle 16 te gebruiken. Sterker nog:
Dat gaat je absoluut niet helpen. Je moet dus keuzes maken…
1. Zorg ervoor dat je domeinnaam gemakkelijk te onthouden is. Een makkelijke
domeinnaam is prettig om te spellen bij telefonisch en mondeling contact. Zo
ontstaat er zo min mogelijk miscommunicatie.
2. Lengte: Een domeinnaam mag niet te lang zijn, maar erg korte domeinnamen zijn
vaak minder specifiek. De maximum lengte mogelijk is 63 karakters. De ideale lengte
is plm. 7-10 karakters.
3. Je domeinnaam moet goed uit te spreken zijn. Voorkom Engelse woorden die op
verschillende manieren geschreven kunnen worden. Ook streepjes zijn over het
algemeen lastig om uit te spreken.
4. Als jouw product of dienst deel uitmaakt van jouw domeinnaam, dan zorgt dat
voor relevantie. Het zal zeker helpen voor je online vindbaarheid.
5. Lokale onderneming? Gebruik je werkveld in de domeinnaam. Bijvoorbeeld:
kapperzwolle.nl.
6. Pas op voor misinterpretatie: Zorg ervoor dat je domeinnaam niet verkeerd kan
worden begrepen. Let op bij het gebruik van meerdere woorden achter elkaar welke
anders opgevat zouden kunnen worden.
7. Kies een extensie die bij je past..nl is – tenzij je internationaal werkt – meestal de
beste keuze.
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8. Gebruik werkwoorden in je domeinnaam om beter gevonden te worden. Hiervan
zijn talloze voorbeelden te noemen: huren, kopen, vergelijken, etc.
9. Wees specifiek, wat levert jouw bedrijf? Heb je een specifieke doelgroep? Richt je
daar dan op. Dit kan bijvoorbeeld door kinderfietsenamsterdam.nl i.p.v.
fietsenamsterdam.nl. Maar ook d.m.v. gebruik van de juiste termen. Ga je voor
Jeanskopen.nl of spijkerbroekkopen.nl? kijk welke woorden je doelgroep gebruikt.
10. Voorkom afkortingen, afkortingen zijn vaak niet beschrijvend. Grote bedrijven zoals
HEMA hoeven niet beschrijvend te zijn omdat hun naam een merk op zich is.
11. Speciale tekens, spaties, underscores en hoofdletters zijn niet toegestaan en
kunnen ook niet worden aangevraagd.
12. Je domeinnaam of handelsnaam mag ook je bedrijfsnaam zijn, dit is wel zo
eenduidig voor de bezoeker.
13. Kies je toch voor een domeinnaam die op meerdere manieren geïnterpreteerd kan
worden? Registreer de andere variant om geen bezoekers mis te lopen.
14. Gebruik tools zoals https://instantdomainsearch.com/ om te kijken welke domein
extensies nog beschikbaar zijn.
15. Beschikbaarheid: nadat je een aantal domeinnaam opties hebt opgeschreven is het
tijd om te kijken of deze domeinnaam nog beschikbaar is, dit kun je doen via elke
willekeurige domeinnaamchecker.
16. Domeinnaam kopen? Let op: dat het domein al geregistreerd staat betekent niet
dat je hem niet kunt kopen. Ga voor de zekerheid naar het adres dat je wilt
aanschaffen om te kijken of het adres te koop staat.

Dit is allemaal niet van belang voor de oefenomgeving, maar ik wilde het jullie toch wel
even meegeven…..
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Inspecteren van de omgeving
Wat je kant en klaar aangeleverd krijgt is een standaard WordPress omgeving, met een
voorbeeld pagina, een privacystatement, een voorbeeldbericht en een voorbeeld
reactie. Dat ziet er aan de voorkant zo uit:

Dit is nou niet bepaald erg inspirerend. En dus gaan we hier het een en ander aan
veranderen…..

Installeren Ribosome thema
Voor nu willen we de oefenomgeving zoveel mogelijk laten lijken op de website van het
Gilde Zoetermeer. Niet omdat dat jouw website per sé op die van ons moet lijken, maar
we moeten wel een gezamenlijk startpunt creëren.
Standaard zijn er drie standaardthema’s geïnstalleerd: 2019 (Twenty-Nineteen), 2020
(Twenty-Twenty) en 2021 (Twenty-Twenty-One). De website van het Gilde is gebouwd
met behulp van het thema Ribosome. Dus dat gaan we nu eerst installeren.
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Selecteer Weergave  Thema’s. Je ziet dan dit:

Klik op [Nieuwe toevoegen].
Je ziet dan een overzicht van een paar uitgelichte thema’s:
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Type nu Ribosome in het zoekvenster:

Kies Installeren en daarna Activeren. Ribosome is nu het leidende thema. Aan de
voorkant ziet de site er nu zo uit:

Nog niet echt wat we willen, maar het begin is er……
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Verwijderen overbodige thema’s
We gaan nu de ongebruikte thema’s verwijderen. Dat is immers alleen maar overbodige
ballast. Om een thema te kunnen verwijderen moet je het eerst openen (Thema details).

Klik nu rechtsonder op Verwijderen en herhaal dit ook voor de andere twee
standaardthema’s.

Overzicht gebruikers
Onder gebruikers zie je naast je eigen naam ook die van mij staan. We zijn allebei
BEHEERDER van deze oefensite. Je kunt mij er natuurlijk uitknikkeren, maar dan kan ik
je niet meer helpen als je niet verder kunt. Laat mijn naam dus s.v.p. staan.

Verwijderen bericht(en)
We gaan het standaardbericht (Hallo wereld!) nu verwijderen. Dat doe je door het
bericht te selecteren in het Dashboard en vervolgens op Prullenbak te klikken.
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Verwijderen pagina’s
Verwijder nu ook beide voorbeeld pagina’s. Je kunt ze in bulk verwijderen door het
selectievakje te gebruiken, kies nu verplaats naar prullenbak en druk op Toepassen.

Verwijderen reacties
We gaan de voorbeeldreactie nu verwijderen. Dat doe je door het te selecteren in het
Dashboard en vervolgens op Prullenbak te klikken.

Verwijderen overbodige plug-ins
Standaard krijg je bij WordPress altijd 2 Plug-ins: Aksimet en Hello Dolly. Aksimet is een
antispam oplossing. Om ‘m te laten werken moet je ‘m eerst activeren. En dat kost geld.
Antispam is wel belangrijk in de “echte” wereld, maar in deze oefenomgeving kunnen we
best wel even zonder. Ook al omdat er geen emailadressen zijn geactiveerd in dit
domein. Hello Dolly is wat mij betreft compleet waardeloos. Het toont alleen wat
diepzinnige spreuken in het dashboard van jouw WordPress omgeving. Kortom: We
gaan beide voor ons nutteloze plug-ins verwijderen. Hoe doe je dat?
Eén voor één: Je klikt op een plug-in en je kiest eerst deactiveren en dan verwijderen.
Of in bulk: Je selecteert alle plug-in’s en je kiest dan Verwijderen en Toepassen.
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Wordfence installeren
Wordfence is een beveiligings plug-in, die je beschermt tegen allerlei soorten malware.
Ik kom er nog op terug in les 4 als we het over de beveiliging van jouw website gaan
hebben. Kies: Nieuwe Plug-in, zoek “Wordfence” en….

Klik op installeren en daarna op activeren.
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Dan verschijnt het dashboard van Wordfence:

Er is een PRO versie van Wordfence beschikbaar, maar voor nu houden we het even bij
de gratis versie.

Instellingen van de website
Onder instellingen  Algemeen gaan we een paar dingen aanpassen. We beginnen met
de naam en de ondertitel van de website. Daar maken we Gilde Zoetermeer, resp. Wij
delen kennis en ervaring van. De datumnotatie zetten we op D/M/J en de tijd op H: i
Vergeet niet jouw instellingen op te slaan.
Onder Instellingen  Permalinks stellen we de weergave van berichten achter
aangepaste structuur in op / %category% / %postname% /
De URL van een bericht wordt dan opgebouwd met de naam van de gebruikte categorie
en de titel van het bericht. Dat geeft een beter resultaat dan de standaard /?p=198
Vergeet niet jouw instellingen op te slaan.
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Categorieën
We maken de volgende structuur voor onze categorieën:
-

-

Gilde Zoetermeer
o Infobalie
o Klussendienst
o Power
o SamenSpraak
o SamenSterker
o Stadsgidsen
Nieuwsbrieven

Importeren Media
Je hebt van mij drie XML-bestanden gekregen: Pagina’s, Teams en Media
Kies onder Gereedschap  Importeren.
De eerste keer moet je de plug-in voor importeren van WordPress bestanden nog
installeren. Daarna kun je Begin met importeren kiezen en de eerder geëxporteerde
Media op te halen. Daarmee vul je jouw mediabibliotheek met alle benodigde plaatjes.

Importeren Pagina’s
Kies onder Gereedschap weer voor Importeren en dan Begin met importeren onder het
kopje WordPress. Zoek het bestand Paginas.xml op en importeer dat in jouw omgeving.
Je hebt nu alle pagina’s van de website van het Gilde.

Maak het menu
Onder Weergave  Menus kies of maak je Hoofdmenu en je hangt alle pagina’s in het
menu (hoofd- of subniveau). De menuoptie krijgt automatisch de titel van de pagina. Die
kan wat lang zijn. Je kunt het menulabel aanpassen door op het pijltje naast ‘pagina’ te
klikken. De pagina heet bijvoorbeeld Gilde Klussendienst. Dat verander je dan in
Klussendienst. Je kunt menu opties verschuiven nadat je ze hebt toegevoegd.
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Customizen van het thema
We gaan nu een header afbeelding instellen. Kies Weergave  Customizer en dan
Kop  Kopafbeelding:

Ook de kleur van het thema moet veranderen. Dat doen we via Weergave  Customizer
en dan Instellingen  Kleuren:
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Daarna is de Top bar aan de beurt. Die willen we verwijderen.

Instellen Widgets
In het thema Ribosome is er rechts een sidebar met de volgende widgets
- Zoeken
- Meest recente berichten
- Recente reacties
- Archief
- Categorieën
- Meta
Verwijder Meest recente berichten, Recente reacties en Meta.

Toevoegen plug-in Teams
Zoek naar de Plug-in Team Members Darko.
Installeer en activeer deze plugin.
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Importeer Teams
Kies onder Gereedschap weer voor Importeren en dan Begin met importeren onder het
kopje WordPress. Zoek het bestand Teams.xml op en importeer dat in jouw omgeving. Je
hebt nu alle teamdata voor de plug-in Teams.

En voilá
Je hebt nu een website die behoorlijk wat overeenkomsten vertoont met die van het
Gilde Zoetermeer. De gelijkenis is niet perfect, want je mist nog wat plug-ins (waaronder
de betaalde Events Manager Pro) en alle berichten, maar voor nu is het goed genoeg:
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