
Lekker Webben Legenda

Welkom

Voorbereiding (domein, hosting en wordpress)

In dit fi lmpje vertel ik hoe jij je domeinaam en hosting makkelijk regelt. Ook 
kom je te weten hoe je je wordpress kan installeren op jouw hosting.

Disclaimer & copyrights

Gewoon even de huisregels :)

1. Instellingen

WordPress & thema

1. Download Divi

Voordat je kan beginnen met het maken van je website, heb je het 
wordpress thema Divi nodig. Hier leg ik je uit hoe je deze download.

1a. Inloggen WordPress

Hoe kom je in je wordpress omgeving en wat moet je daar doen wanneer je 
meldingen krijgt.

1b. Taal & permalinks instellen

Op deze manier zet je de kleine dingetjes voor altijd hoe het hoort.

1c. Veilige verbinding

Dit is goed om door te nemen voor de veiligheid van je website.

1d. Divi installeren

In deze video laat ik zien hoe je het gedownloaden Divi thema in stap 1 
installeert in jouw wordpress omgeving. 



1e. Divi account voor updates

Om updates uit te kunnen voeren moet je een licentie-code invullen. Bekijk 
de video om te zien hoe je dat doet.

Under construction 

1f. Nog even niet in Google

Als je een nieuwe website gaat maken wil je nog niet dat Google je half-affe 
pagina’s gaat indexeren. Hoe je dit aan Google (of andere zoekmachines) 
doorgeeft laat ik je in deze video zien.

1g. Under construction pagina

Bekijk in deze video hoe je een eenvoudige pagina met een ‘Under 
construction’ melding maakt.

1h. Constuction pagina als ‘home’

Ik laat zien hoe je de contstruction pagina als home instelt zodat mensen 
niet op je onafgemaakte home pagina terecht komen.

2. Stijl website

Logo, kleuren & lettertypes instellen 

2a. Logo & kleurenpalet instellen

Om zo effi cient mogelijk te kunnen werken laat ik hier zien hoe je je
huisstijlkleuren toevoegd in je site zodat je hier overal makkelijk bij kunt.

2b. Site titel

Hier laat ik zien hoe je de titel van je site aanpast.

2c. Accent kleur

Het instellen van een accentkleur laat ik zien in deze video.

2d. Lettertypes

Stel de lettertypes voor je website centraal in zodat je een mooie consistente 
stijl houd. Hier laat ik zien hoe je deze toevoegd en ook weer aanpast als je 
toe bent aan wat nieuws.



Menubalk (header) opmaken

2e. Positie logo & navigatie

Bepaal de positie van de koptekst/header elementen (logo & navigatie).

2f. Stijl menubalk

Bepaal de stijl van de hoofdmenubalk.

2g. Extra balk met tel.nr./email

Wanneer je het belangrijk vindt dat je telefoonnr. en email adres direct 
zichtbaar zijn, kan je deze hier in vullen.

2h. Menu hoogte bij scroll

Als je naar beneden scrollt op een pagina word je menubalk smaller. Dit 
staat goed, maar wil je de hoogte hiervan aanpassen kan dat hier.

Footer, knoppenstijl & homepagina bepalen

2i. Footer kleur (onderaan pagina)

Bepaal hier de kleur van de footer. In dit gedeelte komt ook de links naar je 
privacy verklaring en evt algemene voorwaarden.

2j. Stijl van knoppen (buttons)

Hier bepaal je hoe je knoppen/buttons op je website eruit zien.Stel de 
stijl hier in zodat al je knoppen er op dezelfde manier uit zullen zien op je 
website.

2k. Je home pagina bepalen

Bepaal hier welke pagina je als home pagina te zien krijgt als je op je 
website komt. Selecteer hier een statische pagina.

2.2a. NIEUW - Header & footer alternatief (gevorderd)

Je kunt nu een header en footer maken die je meer vrijheid geven in de 
opmaak ervan. Dit is een alternatief voor het opmaken van de header en 

footer via de Systeem aanpasser van Divi. 

2.2b. NIEUW - Centraliseren van stijlen alternatief (gevorderd)

Naast het centraal instellen van je stijlen in de Systeem aanpasser kun je 

deze nu ook heel specifi ek toewijzen. In de video laat ik je zien hoe!



3. Functies

3a. Plugins

In deze video laat ik je zien hoe je de plugins installeert die je nodig hebt 
voor je webiste. Belangrijke stap!

3b. Update thema

Voordat je aan je pagina’s gaat werken, check even of er een nieuwe versie 
van Divi is. Zo begin je helemaal up to date aan je website.

4. Pagina’s

Nieuwe pagina

4a. Een nieuwe pagina maken

In deze video laat ik je zien hoe je een nieuwe pagina aanmaakt.

4b. Een pagina kopiëren

Het kopieren van pagina’s is een snelle manier van het opzetten van je 
website. Hiervoor heb je de plugin “duplicate page” geinstalleerd. In deze 
video laat ik je zien hoe je dit het makkelijkst doet. 

4.2a. NIEUW - Een bestaande pagina als template inladen

In deze video zie je hoe je een bestaande pagina als basis in een andere 
pagina inlaad.

Opbouw pagina 

4c. Opbouw pagina - Blauw, groen, grijs

In deze video leer je hoe een pagina wordt opgebouwd. 
Zo weet jij waar je moet zijn om jouw pagina de layout te geven die je wilt.



4d. Verslepen, veranderen, kopiëren, opslaan en verwijderen

Wat betekenen de icoontjes links boven van de blauwe, groene of grijze 
elementen op je pagina? Dit laat ik je in deze video zien.

4e. Achtergrondkleur/foto sectie (blauw)

Hoe plaats je een afbeelding of kleur als achtergrond? In deze video laat ik je 
het zien. 

4f. Hoogte aanpassen sectie (blauw)

De hoogte van een sectie hangt af van wat er in staat (rij + element) plus 
de buffer. Hoe je de buffer kunt aanpassen om zo je sectie hoger of minder 
hoog te maken zie je in deze video.

4g. Opmaak van rijen (groen)

Om je pagina op te maken kun je gebruik maken van rijen en kolommen 
Hier leer je hoe je dat doet.

Elementen toevoegen/aanpassen

4h. Module / element toevoegen (grijs)

Als je een sectie en een rij hebt, kun je aan de kolom modules toevoegen.
Denk bij een module aan tekst, een foto, een knop of contact formulier. Hoe 
je deze elementen aan je website toevoegt zie je in deze video.

4i. Foto’s

Wil je een foto toevoegen of aanpassen? Bekijk dan deze video.

4j. Tekst

In deze video leer je hoe je tekst aan je pagina toevoegt of deze aanpast.

4k. Het opmaken van je pagina

Gebruik nu wat je in de eerdere video’s hebt geleerd voor de opmaak van je 
pagina. In deze video laat ik je een voorbeeld zien van hoe je dit doet.

4l. Iconen

In deze video leer je hoe je iconen aan je website kunt toevoegen. Je 
gebruikt hiervoor de module ‘Blurbs’. Je kunt een Blurb gebruiken om 
bijvoorbeeld je aanbod eruit te laten springen, of als bulletpoints.

4m. Knoppen/buttons

In deze video leer je hoe je een knop toevoegt aan je pagina.



4n. Contactformulier

Wil je dat mensen makkelijk contact met je op kunnen nemen? Plaats dan 
een contactformulier. 

Dit kan natuurlijk op de contactpagina maar het kan ook onderaan je 
andere pagina’s. Zo maak je het je bezoekers heel gemakkelijk om contact 
met je op te nemen.

4o. Aanbevelingen

Het is aan te bevelen aanbevelingen op je website toe te voegen :) Hierdoor 
wek je meer vertrouwen omdat je laat zien dat er al mensen zijn die 
positieve ervaringen met jouw dienst/product hebben. Zorg altijd voor een 
foto, voor- en achternaam en bedrijfsnaam zodat er geen twijfel aan de 
authenticiteit van de aanbeveling hoeft te bestaan.

4p. Video

Voeg een video toe

4q. Footer & social media follow

Maak een footer met je social media follow buttons.

4.2b. NIEUW - Instagram feed

Ontdek hoe je een aantrekkelijke Instagram feed op je website zet.

4r. Slider

Zet een slider op je pagina

4s. Foto gallerij

Geef je werk of foto’s overzichtelijk weer met de module: Gallerij

4t. Modules algemeen

Er zijn wel 37 modules (of elementen) die je tot je beschikking hebt om je 
website mee te verrijken. 

4.2c. NIEUW - Slim kopiëren

Een leuke en handige functie om een sectie, rij of element te kopieren naar 
een andere pagina.

4.2d. NIEUW - Slim kopieren stijlen

Ontdek hoe je stijlen van een rij of element kunt kopieren. Zodat je dit niet 
weer handmatig hoeft in te stellen.



Layouts

4u. Pagina zonder header of footer (sales)

Een sales pagina zonder header of footer geeft mensen geen afl eiding 
om naar andere delen van je website te gaan. Hierdoor zijn mensen meer 
gefocust op wat jij op deze specifi eke pagina hebt te bieden. Hoe je dit doet, 
leer je in deze video.

4v. Een verborgen trainingspagina

Als je een pagina/video alleen beschikbaar wilt maken voor bepaalde 
mensen, maak je een verborgen video- of trainingspagina.

4w. Divi layouts gebruiken

In deze video leer je hoe je voorgedefi nieerde opmaken inlaad en aanpast. 
Dit is handig als je geen idee hebt hoe je je pagina wilt opmaken. Je kunt je 
laten inspireren door deze opmaak ‘templates’.

Je past hierin alle elementen aan naar jouw stijl en inhoud of verwijdert wat 
je niet nodig hebt.

Of je nu kiest je pagina helemaal zelf op te maken, of dat je voor een 
voorgedefi nieerde opmaak kiest, je hebt nu alle gereedschappen in handen 
om je eigen homepagina te maken. 

Je weg vinden

4x. Control buttons onderin

Onder het paarse bolletje onderaan je werkblad van je website zitten nog 
wat verborgen functionaliteiten. Hier leg ik je uit wat deze knoppen voor je 
doen.

4y. Van pagina naar dashboard en andersom

Hoe je van de ene pagina naar de andere pagina komt, en dan weer naar je 
dashboard en terug zie je in deze video.



5. Blogs

5a. Je eerste blog maken

Maak je eerste blog met de stappen in deze video.

5b. Zijbalk opmaken

De zijbalk van je blog bestaat uit verschillende elementen.
Kies zelf welke je er wel of niet in wilt hebben.

5c. Blog zonder zijbalk

Voor als je geen zijbalk naast je blog wilt.

5d. Social media share buttons

Als je wilt dat je lezers je blog kunnen delen op hun social media, zet dat 
social media-share buttons onderaan je blog. In deze video laat ik je zien 
hoe je dat doet.

5e. Blog categorieën

Je kunt je blog posts categoriseren zodat de bezoekers van je website je 
berichten makkelijk op onderwerp kunnen vinden.

5f. Een nieuwe blog maken (kopiëren)

Een nieuwe blog maken kun je het beste doen door een eerdere te 
dupliceren. Zo heb je de layout al goed staan en hoef je alleen de titel, 
uitgelichte afbeelding en tekst aan te passen.

5g. Blog overzichtspagina

Je leert hier hoe je een pagina maakt waar al je blogs in verzameld zijn. 
Dit is dus je overzichtsblog pagina.

5h. Volgorde van blogs

Het kan zijn dat je de volgorde waarin je blogs verschijnen wilt aanpassen.
Hoe je dat doet leer je hier.

5i. Recente blogs op pagina

Je kunt je meest recente blogs op je homepagina zetten om de interesse 
van je bezoekers te wekken. Het is ook een idee om je blogs van een 
bepaalde categorie die bijvoorbeeld betrekkingen hebben op een dienst die 
je aanbied op die pagina weer te geven.



5j. Voor bloggers

Als je blogger bent zijn je blogs daar waar je website om draait.
Zo ook je home pagina. In dit fi lmpje een manier om je blog aantrekkelijk 
weer te geven op je home pagina.

Je kunt natuurlijk ook als niet blogger, je blog-overzichtspagina zo 
opmaken.

6. Structuur & functies

Menu’s

6a. Top & footer menu

Je menu of navigatie is belangrijk voor je bezoekers om ze op een duideli-
jke manier door je website heen te leiden. Je wilt ze snel de informatie lat-
en vinden waar ze naar op zoek zijn. Deel je pagina’s daarom in onder een 
duidelijke menustructuur.

Optin formulieren

6b. Eenvoudig optin formulier

Wil je email adressen via je website verzamelen? Hier heb je een 
optin-formulier voor nodig. Dit formulier koppelt de inschrijvingen op je 
website aan je email-marketingtool, als Mailchimp op Active Campaign.

6c. Optin formulier geavanceerd

Het optin formulier dat je met de plugin Bloom kunt maken geeft je de 
optie om er een pop-up of een fl y-in van de maken. In deze video laat ik zien 
hoe je het optin formulier laat op-poppen bij het klikken van een knop.

Laatste puntjes

6d. Nog een klein stukje

Als je hier bent aangekomen heb je al veel gedaan!
Om te vieren dat je zo ver bent gekomen en je te motiveren nog eventjes 
door te gaan, zingt m’n vriend Jasper je hier kort even toe.
Succes nog en alvast gefeliciteerd!



6e. Je website op desktop, tablet en smartphone

De goede vertaling van de layout van je website op de verschillende appa-
raten (desktop, tablet & smartphone) heet responsiveness. Divi zet past de 
layout van jouw website automatisch aan voor de verschillende schermen. 
Soms moet je het een beetje bijsturen. In deze video laat ik je zien hoe je dat 
kunt doen.

6f. Zoekmachine optimalisatie

Yoast is een fantastische plugin die je helpt je pagina’s zo op te zetten dat 
deze geoptimaliseerd zijn voor zoekmachines als Google.

Xtra

Xa. Backup website maken

Met de plugin Updraft maak je eenvoudig een backup van je website.
Je kunt zelfs instellen dat dit automatisch gebeurt.

Xb. Het updaten van je thema en plugins

Je houdt je website up to date en veilig door je thema, plugins en 
WordPress regelmatig up te daten. In deze video laat ik je zien hoe je dat 
doet.

Xc. Je vorige stap terug zetten

In deze video laat ik je zien hoe je een aanpassing die je op  je pagina hebt 
gedaan ‘ontdoet’. Let op: dit kan alleen als je de pagina nog niet hebt opge-
slagen.

Xd. De vorige versie van pagina terug zetten

Het kan zijn dat je iets hebt gedaan waardoor je de vorige versie van je 
pagina terug wilt zetten. In deze video laat ik je zien hoe je dit doet..

Xe. Linken naar een pdf

Als je een brochure, algemene voorwaarden of formulier in pfd aan je 
bezoekers beschikbaar wilt maken dan kun je deze al link in je website 
zetten. Bijvoorbeeld onder een knop of in je menu.
Check uit de video hoe je dat doet.

Xf. Scroll links binnen pagina

Wil je links maken die naar een specifi eke sectie binnen een pagina 
verwijzen? Check dan deze video uit!



Xg. Foto’s verkleinen in WP

Te zware foto’s maken je website traag. Dit vinden je bezoekers irritant en 
je loopt het risico dat ze dan al weg zijn voordat je pagina is geladen. Ook 
Google waardeert snelle website beter. In deze video laat ik je zien hoe je je 
foto’s checkt op grootte en ze verkleind. Gewoon in WordPress!

Xh. Favicon toevoegen

Een favicon is zo’n ikoontje bovenin je tabblad. Niet in alle browsers zicht-
baar trouwens hoor. Maar wel erg leuk!

Xi. Google analytics 1

Om te zien hoeveel bezoekers je op je website krijgt en welke pagina’s ze 
bezoeken kun je Google analytics aan je website koppelen. Hiervoor maak je 

eerst even een code aan. In deze video zie je hoe je dit doet.

Xj. Google analytics 2

De Google analytics code die je in het vorige fi lmpje hebt aangemaakt kun 
je nu in je website zetten. Zo kan Google je bezoekers en hun gedrag gaan 
meten.


