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1. Inleiding 
Onze websites zijn gebouwd op het Wordpress platform en kunnen eenvoudig beheerd worden zonder 

kennis van programmeren. 

Hieronder volgt een handleiding om uw website te beheren. Met deze handleiding kan u nieuwe berichten 

en projecten publiceren en kan u de inhoud van uw website aanpassen. 

 

2. Starten  
U kan uw website beheren door in te loggen op het admin gedeelte van de website. Dit admin gedeelte 

staat net zoals uw website online en wordt geopend via uw webbrowser (Chrome, Firefox, Safari, Internet 

Explorer,…) 

U kan inloggen op het admin gedeelte door /wp-admin achter de domeinnaam van uw website te plakken. 

Bijvoorbeeld: www.uwwebsite.be/wp-admin 

 

Uw logingegevens worden rechtstreeks met u gecommuniceerd zodra uw website online geplaatst wordt. 

U krijgt van ons een editor en een admin login. De editor login dient om de website up te daten zonder dat u 

de technische instellingen kan aanpassen. De admin login dient voor technische aanpassingen aan de 

website te maken. Wij raden u aan om de editor login te gebruiken om de website up te daten. 
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3. Menu 
Wordpress kan volledig vanuit het menu links in het admin gedeelte beheerd worden. De verschillende 

elementen worden hieronder in detail besproken. 

Berichten: hier vindt u de nieuwsberichten terug. Indien uw website een ‘blog’ 

of een nieuwspagina heeft, kan u deze hier aanpassen. 

Media: hier vindt u een overzicht van alle afbeeldingen (en bestanden zoals 

pdf’s) terug. 

Pagina’s: hier kan u de inhoud van de webpagina’s aanpassen. 

Portfolio: hier kan u projecten aanpassen. Dit zijn bijvoorbeeld 

referentieprojecten van uw bedrijf. 

Testimonials: hier kan u klantengetuigenissen beheren indien deze gebruikt 

worden op uw website 

 

Het huisje bovenaan geeft u de mogelijkheid om terug naar uw website te gaan zoals de bezoeker deze ziet. 

Als u ingelogd bent en u bezoekt uw website zoals bezoekers uw website zien, kan u ook gebruik maken 

van de zwarte balk bovenaan om een pagina te bewerken en naar de admin zijde te gaan. 
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4. Pagina’s 
Het menu pagina’s geeft u een overzicht van de pagina’s die aangemaakt zijn. Om een specifieke pagina te 

bewerken, klikt u op de titel van de pagina. 

 

Eénmaal u de pagina opent, kan u deze bewerken door gebruik te maken van een visuele interface. 

 

Aanpassingen aan de pagina zijn maar zichtbaar als de aanpassingen effectief gepubliceerd worden. U kan 

dus aanpassingen maken of zaken uittesten zonder dat de bezoeker hier iets van merkt. 

Om de pagina aan te passen gaat u best volgens de volgende procedure te werk: 

4.1. Bewerk de pagina 
Door met de muis over een bepaald element te bewegen, komt een groen menu tevoorschijn. Als u dan 

klikt op het potloodje, kan u het desbetreffende element bewerken.  

 

Indien u tekst wil aanpassen, kan u dit doen door de bijgeleverde editor. Er zijn echter een aantal 
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belangrijke regels die u in acht moet 

nemen! 

• Als u een titel wil gebruiken, dan moet 
u de tekst selecteren en in het pull down 
menu een titelgrootte selecteren. We 
raden u af om titels te maken door de 
tekst vet te maken 
 
• Indien u tekst wil kopiëren van een 
andere bron, zoals een andere website, 
let dan goed op dat er geen ongewenste 
opmaak wordt overgenomen. 
U kan dit voorkomen door 
eerst op het icoontje T te klikken. Deze 
functie verwijdert alle opmaak van de 
gekopieerde tekst.  

Kopiëren vanuit MS Word lukt normaal 

zonder problemen. Kijk wel na of de tekst goed gekopieerd is. 

 

Opmerking: Indien de tekst editor niet evenveel opties weergeeft als de afbeelding hierboven, dan kan u 

deze extra opties openen door te klikken op het icoontje ‘werkbalk weergeven/verbergen’.  

 

4.2. ‘Preview’ uw aanpassingen 
Rechts boven de pagina, kan u klikken op ‘Wijzigingen bekijken’. Als u hierop 

klikt, opent zich een pagina waarop u uw aanpassingen kan zien. Op deze 

moment zijn uw aanpassingen nog steeds niet ‘live’. 

Als u opnieuw aanpassingen maakt, klik dan telkens eerst op ‘wijzigingen 

bekijken’ om zeker te zijn dat uw aanpassingen kloppen. 

 

 

4.3.  Zet uw aanpassingen ‘live’ 
Als u in hetzelfde blok als hierboven klikt op ‘Bijwerken’, dan zullen de aanpassingen zichtbaar zijn voor de 

bezoekers van uw website. 

Indien u toch een fout heeft gemaakt, kan u in hetzelfde blok als hierboven klikken op ‘revisies’. Daar kan u 
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een eerder opgeslagen versie van uw aanpassingen terugzetten. 

5. Media (afbeeldingen) 
Deze pagina geeft een overzicht van alle afbeeldingen die gebruikt worden op uw website. 

U kan op deze locatie afbeeldingen toevoegen, maar u kan deze ook toevoegen bij het 

aanmaken/bewerken van een pagina of nieuwsbericht. De procedure die hier uitgelegd wordt, kan daar 

dus ook gebruikt worden. 

De eenvoudigste manier is om een bestand te slepen vanuit Windows Verkenner of OS X Finder en het los 

te laten als er een ‘Mediabibliotheek’ geopend is. U kan ook klikken op ‘nieuw bestand’ en ‘bestanden 

uploaden’ om afbeeldingen toe te voegen. 

 

Screenshot mediabibliotheek in het menu Media 

 

Screenshot mediabibliotheek bij het aanpassen van een pagina of bericht 

 
5.1. Bestandsafmetingen en bewerken 
5.1.1. Bestandsgrootte 
Het is belangrijk om bestanden op te laden die niet te zwaar zijn. Als uw afbeeldingen te groot zijn (meer 

dan 350kB), dan gaat de website trager laden. Bestanden boven 1MB zijn te allen tijde te vermijden. 

U kan de bestandsgrootte van een afbeelding terugvinden door in Windows Verkenner of OS X finder op de 

2e muisknop te klikken en te klikken op ‘Properties’ in Windows of ‘Get 

Info’ in OS X. 

Eenmaal uw afbeeldingen zijn opgeladen, kan u de bestandsgrootte ook 

nazien in Wordpress. U doet dit door in de mediabibliotheek op een 



 

Handleiding Wordpress websites v1.0.3 8 

Flux  Webdesign email. support@flux.be 

afbeelding te klikken en dan ziet u rechts de bestandsgrootte en de resolutie.  

5.1.2. Resolutie 
Een hoge resolutie vertaalt zich in een hoge bestandsgrootte, daarom is het aan te raden om de resolutie 

niet groter te maken dan nodig is. 

Resolutie is steeds in het formaat: breedte x hoogte. 

• Indien u een gewone afbeelding wil toevoegen in een pagina of in een nieuwsbericht, die niet over 
de volledige breedte van de pagina gaat, is een resolutie met een breedte van 1000 pixels 
voldoende. 
 

• Indien u een grote afbeelding wil gebruiken, een afbeelding die over de volledige breedte van de 
pagina gaat, dan is een breedte van 1920 pixels voldoende. 

 
 

Een afbeelding behoudt zijn ‘aspect ratio’, dit wil zeggen dat als u de breedte verkleint, de hoogte 

automatisch mee aangepast wordt. Moest dit niet zo zijn, dan zou uw afbeelding vervormd worden. 

 

5.1.3. Bestandsformaat 
We raden u aan om gewone afbeeldingen op te slaan in .jpg 

Indien u een afbeelding wenst te gebruiken met een transparante achtergrond, gebruik dan het .png 

formaat. 

 

5.1.4. Bestanden bewerken 
Indien uw bestanden te groot zijn of de verkeerde verhoudingen heeft, kan 

u deze bewerken in Wordpress zelf. 

In een Mediabibliotheek kan u klikken op een afbeelding en dan op ‘Afbeelding bewerken’. 

Dit opent een nieuwe pagina waar u de resolutie kan aanpassen en waar u de afbeelding kan uitsnijden. 
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In het meest rechtse vak, vindt u de huidige resolutie en bestandsgrootte terug. 

In het vak ‘Afbeelding schalen’, kan u de resolutie en dus ook de bestandsgrootte aanpassen. 

 
AFBEELDING VERKLEINEN 

Als u in het eerste vakje (de breedte - waar nu 1424 staat), 1000 invult, dan past de hoogte zich automatisch 

aan. Klik dan op ‘Schaal’ en uw afbeelding wordt verkleind. Het is belangrijk om dan uw afbeelding nog op 

te slaan door rechts op ‘Bijwerken’ te klikken. 

AFBEELDING UITSNIJDEN 

Sleep met uw muis over de afbeelding en dan wordt er een kader gevormd (zie screenshot hierboven). Als 

uw kader de juiste vorm heeft, klikt u op het eerste knopje vlak boven de afbeelding om de afbeelding 

effectief uit te snijden. Vergeet niet om op ‘Opslaan’ en dan op ‘Bijwerken’ te klikken om uw afbeelding op te 

slaan. 

U kan nog steeds de afbeelding herstellen naar het originele formaat moest u iets fout hebben gedaan. 
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6. Berichten 
Indien u een ‘blog’ of een pagina met nieuwsberichten heeft, kan u deze berichten aanmaken en beheren in 

het menu ‘Berichten’. 

 

Indien u een bericht wil aanmaken, klikt u bovenaan op ‘Nieuw bericht’. Indien u een bestaand bericht wil 

bewerken, klikt u op het nieuwsbericht zelf. 

6.1. Bericht schrijven 
6.1.1. Algemeen 
In het onderstaande scherm kan u bericht schrijven of kopiëren 

Opmerking: Indien u niet het volledige menu te zien krijgt zoals op de afbeelding hieronder, klik dan op 

‘Werkbalk weergeven’ om het volledige menu te openen. (Het uitgebreide menu is standaard ingeklapt) 

 

• Als u een titel wil gebruiken, dan moet u de tekst selecteren en in het pull down menu linksboven 
(waar ‘Alinea staat) een titelgrootte selecteren. U kan eventueel ook de tekst in het vet plaatsen 
 

• Indien u tekst wil kopiëren van een andere bron, zoals een andere website, let dan goed op dat er 
geen ongewenste opmaak wordt overgenomen. U kan dit voorkomen door eerst op het icoontje T 
te klikken. Deze functie verwijdert alle opmaak van de gekopieerde tekst.  
Kopiëren vanuit MS Word lukt normaal zonder problemen. Kijk wel na of de tekst goed gekopieerd 
is. 
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6.1.2. Media toevoegen 
U kan ook in het bericht zelf media toevoegen door te klikken op ‘Media toevoegen’.  

 

U kan afbeeldingen toevoegen door een afbeelding te slepen in het scherm. U kan ook op ‘bestanden 

uploaden’ klikken om een bestand te uploaden via bestandsselectie. 

6.1.3. PDF toevoegen 
U kan ook pdf-bestanden toevoegen, dit doet u op dezelfde manier als een afbeelding. U sleept het pdf-

bestand op het scherm en dan wordt deze geupload. Als u dit bestand bevestigt, wordt er automatisch een 

link naar de pdf in het bericht geplaatst. 

Indien u graag de naam van de link wenst aan te passen, moet u op de link klikken (niet achter de link), en 

dan op het potloodje klikken. 

 

Hier kan u de titel aanpassen. Geef hier ook aan dat de pdf in een nieuwe pagina geopend moet worden. 

 

 

6.1.4. Link toevoegen 
U kan een link toevoegen door bovenaan het tekstveld op “Link invoegen” te klikken.  

 

In het eerste veld voegt u de link toe, in het tweede veld, de benaming van de link. Vink ook hier best aan 
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om de link in een nieuw tabblad te openen. 

 

6.1.5. YouTube of andere media ‘embedden’ 
U kan in een bericht YouTube filmpjes of andere media ‘embedden’. We bespreken hier YouTube maar het 

zelfde principe geldt voor andere embeddable media.  

Op YouTube kan u onder het filmpje op ‘Delen’ klikken: 

 

Nadien verschijnt er een submenu, klik hier op ‘insluiten’. De link die nadien verschijnt is een ‘codeblok’. 

Deze moeten we in het nieuwsbericht overnemen. (bijvoorbeeld: <iframe width="560" height="315" 

src="https://www.youtube.com/embed/y6Sxv-sUYtM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>) 

 

In het nieuwsbericht moet u de ‘code sectie’ openen door rechtsbovenaan het tekstveld op ‘Tekst’ te 

klikken.  

 

Geef hier best helemaal onderaan de tekst het codeblok in, en klik terug op ‘Visueel’. Als nu op ‘preview’ 

klikt, kan u zien of YouTube correct is toegevoegd. 
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6.2. Afbeelding in het overzicht 
Elke nieuwsbericht heeft één ‘hoofdafbeelding’ die weergegeven wordt in het overzicht van de 

nieuwsberichten. Het is belangrijk om deze afbeelding in te stellen. 

Dit moet u doen door rechtsonder in het menu ‘Uitgelichte afbeelding’ een afbeelding toe te voegen. 

 

6.3. Bericht ‘previewen’ en publiceren 
Eenmaal u het bericht heeft aangepast of geschreven, klik dan op ‘Wijzigingen bekijken’ 

 

Als uw aanpassingen correct zijn, kan u het bericht publiceren door te klikken op ‘bijwerken’ 

6.4. Datum/volgorde nieuwsberichten aanpassen 
Nieuwsberichten worden chronologisch weergegeven. U kan echter eenvoudig de datum 

van een bericht aanpassen. U doet dit door in het bovenstaande kader door op ‘bewerken’ te klikken vlak 

langs ‘Geplaatst op:…’ 

 

Vergeet ook nu niet om uw aanpassingen op te slaan door te klikken op ‘Bijwerken’. 

6.5. Categorieën 
Sommige websites hebben meerdere nieuwspagina’s. In dit geval worden de nieuwberichten gescheiden 

door de juiste categorie aan te geven. Vergeet dit zeker niet voor elk nieuwsbericht te doen.  
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U kan uiteraard de categorie achteraf nog aanpassen moest u dit vergeten zijn. 

6.6. Auteur van het bericht selecteren 
U kan een nieuwsbericht toewijzen aan een andere auteur. Ga hiervoor naar het overzicht van de berichten 

en beweeg met de muis over een nieuwsbericht. Er zal dan een submenu zichtbaar worden, klik hier op 

‘snel bewerken’. Nu kan u de auteur en andere gegevens aanpassen. Klik nadien zeker op ‘Bijwerken”. 
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7. Slider 
Indien u gebruik maakt van een slider, kan u in dit hoofdstuk lezen hoe u deze kan aanpassen. De slider 

staat ook links in het menu onder de naam “Qode Slider”. 

 

7.1. Slides bewerken 
Als u uw slides wilt bewerken, klikt u eerst op Slides. U zal dan op een pagina uitkomen waar u een 

overzicht krijgt met alle verschillende slides op de website. Klik op degene die u wilt bewerken om 

aanpassingen te maken. 

 

  



 

Handleiding Wordpress websites v1.0.3 16 

Flux  Webdesign email. support@flux.be 

Als u op een slider klikt, zal er een pagina geopend worden met alle aanpassingen die u kan maken. De 2 

belangrijkste aanpassingen die u zal maken zijn de foto en de tekst. De foto kan u aanpassen door op 

“uploaden” te klikken en dan een foto te selecteren. Als u een nieuwe foto wilt gebruiken, kan u een foto 

uploaden (zie hoofdstuk 5 media). 

 

De titel en tekst van de slider kan u ook op dezelfde pagina aanpassen. De titel kan u bovenaan de pagina 

aanpassen. Als u naar beneden scrolt, zal u de sectie “Qode Slide Subtitle” zien. Hier kan u de tekst van de 

slider aanpassen. 

 

Nadat u de aanpassingen heeft gedaan, kan u de aanpassingen opslaan door op “Update” te klikken. De 

aangepaste slide verschijnt dan meteen op de pagina waar de slider staat. 
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8. Extra talen (WPML) 
Als je beschikt over een website met pagina’s in verschillende talen, kan je hier lezen hoe je een vertaalde 

pagina kan aanmaken. Deze vertaalde pagina’s worden aangemaakt met de plugin WPML. 

Als je een nieuwe pagina hebt aangemaakt, kan je rechts in de bovenhoek een vak zien waar je kan 

aanduiden in welke taal de huidige pagina is. 

 

Als je deze pagina wilt vertalen, kan je dit doen door rechts het vakje “duplicate” aan te vinken en dan op de 

knop die zal verschijnen klikken. De talen zullen bij de opbouw van de website al gekozen en aangemaakt 

worden, dus als er meer dan enkel NL en EN zijn, zal je hier meer talen zien staan. Als je op de knop hebt 

geklikt, zal de pagina zich dupliceren maar zal de link zo aangepast worden dat dit enkel verschijnt bij de 

aangeduide taal. Door de pagina op deze manier te dupliceren, zal de opmaak in elke taal steeds hetzelfde 

zijn en moeten er enkel tekstuele aanpassingen gedaan worden. 

 

Als je dit hebt gedaan, zal er naast de taal een potlood komen waar je op kan klikken om de overige talen te 

bewerken. Als je een nieuwe taal hebt aangemaakt, moet je deze ook zeker publiceren zoals je een gewone 

pagina publiceert, omdat deze anders nog in “draft” zal staan. 

Als je dan na het publiceren van de nieuwe vertaalde pagina’s terug naar het overzicht van alle talen gaat, 

zal er hier ook een potloodje staan zodat je gemakkelijk de overige talen kan aanpassen als dit nodig is. 

 

Deze screenshots zijn genomen bij het vertalen van een pagina. Bij blogberichten is dit net op dezelfde 

manier.  
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9. Overige 
Deze handleiding is een beknopt overzicht van de mogelijkheden van Wordpress. Indien u meer wil 

aanpassen of meer informatie wenst, kan u dit uiteraard aan ons vragen maar u kan ook veel informatie 

terugvinden op het internet. Wordpress is namelijk het grootste website platform en er is dan ook heel veel 

over geschreven. 

• U kan zoeken op ‘Wordpress’, dit is het algemene systeem 
• U kan ook zoeken op ‘Visual Composer’ of ‘Visual Composer WPBakery’, dit is de visuele 

paginabouwer die we gebruiken binnen Wordpress. 
 

Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren op support@flux.be. 

 


