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Over TDvenlo

● De hackerspace in Noord- en Midden- 
Limburg.

● Voor iedereen die met techniek werkt en 
daar meer over wilt leren. 

● Voor jong en oud.
● Clubavonden op woensdag en vrijdag vanaf 

19:30u.
● Jeugdclub voor: 9-16 op vrijdagavond.
● 30 maart open dag Hackerspace

 



  

Waarom TDvenlo

● Techniek is er voor iedereen die 
geïnteresseerd is.

● Software is er voor iedereen. Dus ook gratis. 
● Wij ondersteunen open source software, 

alternatieven voor bestaande dure pakketten. 
● Software, waarbij iedereen zelf ideeën en 

vernieuwingen mag inbrengen.
● Gratis, maar soms iets meer puzzelen.
● Open organisatie.

 



  

Jelle en Andrea Haandrikman-Schraets

● Andrea Haandrikman-Schraets:
– Beeldend kunstenaar:

– Parttime programmeur:
● Met name wordpress en frontend talen HTML en CSS
● http://muralmania.nl
● http://caminostones.com

● Jelle Haandrikman (@jhaand)
– Systeem tester en Open Source enthousiast

– Website ervaring
● Begonnen met HTML en CSS in 1998
● Wordpress voor muralmania.nl
● http://tdvenlo.nl
● http://jhaand.nl

● Samen: Ontwikkeling Caminostones.com en Hackerspace TDvenlo

http://muralmania.nl/
http://caminostones.com/
http://twitter.com/jhaand
http://tdvenlo.nl/
http://jhaand.nl/
http://caminostone.com/
http://tdvenlo.nl/


  

Inhoud presentatie
● Wat wil je? 
● Mogelijkheden
● Tour langs 3 verschillende soorten websites
● Motivatie om Wordpress te gebruiken
● Hoe? De installatie en instellingen
● Extra informatie
● Afsluiting



  

Wat wil je?
● Wat voor een soort website wil je?
● Mogelijkheden:

-Blog

-Visitekaartje website (weinig info)

-Portfolio website

-Winkel



http://tdvenlo.nl/


http://andreahaandrikman.com/


  

Een visitekaartje website
● Simpele statische website
● Weinig pagina’s
● Weinig info
● Wel doorverwijzingen naar 

social media of marktplaats



  

Winkel website
● Wil je dit zelf? Of ergens anders onderbrengen. 

(marktplaats, ebay, amazon, bol.com, etsy)
● Extra kosten en complexiteit: 

– Regelen betalingen
– Winkelwagen systeem
– Persoonsgegevens
– Assortiment beheren
– Extra wettelijke regels

● Grote extra plugins (Shopify of Woocommerce)



  

Plan van aanpak
● Soort website bepalen.
● Hoe moet het eruit zien?
● Spieken bij de buren en bij Wordpress themes.
● Wat wil je? Leesbaarheid en gemakkelijk te 

gebruiken of juist niet...dan wel minder bezoekers
● Hou het eenvoudig. Je kunt doorslaan in alles…
● Zakelijk, dan wettelijke eisen
● Een website die bij jou past!



  

Website missers?

● http://www.dokimos.org/ajff/  
● http://www.altenpohl.de/oilpic.htm
● http://gratiz.nl
● http://www.angelfire.com/super/badwebs/

 (Bron)  

http://www.dokimos.org/ajff/
http://www.altenpohl.de/oilpic.htm
http://gratiz.nl/
http://www.angelfire.com/super/badwebs/
https://www.victorweblog.nl/20-slechtste-websites/


  

En dan?
● Ruimte om je website neer te zetten:

(Dit is altijd betaald) 
● Zoek een partij die dit aanbied: een hostingprovider.

– Voor Wordpress is nodig:
● Database: MySQL/MariaDB 
● Scripttaal: PHP7 
● (De meeste bieden dit aan.)

– Hoe groot wordt jouw website? En hoeveel kost dit in verhouding. 
– Een goeie helpdesk?
– reviews

● Zoeken van bouwpakket voor je website, zoals Wordpress (gratis 
en betaald) of b.v. Joomla, Drupal of E-commerce platform.



  

Waarom geen wordpress?
● Goed om mee te beginnen. Voor echt grote 

sites minder geschikt.
● Omdat het handiger en gemakkelijker is om 

jou informatie ergens ander onder te brengen:
– Bij bijvoorbeeld een sociaal media platform. Je 

hebt geen website nodig hebt.
– Bij een andere website zoals Etsy of bol.com

● Omdat Joomla, Drupal of zelf maken handiger 
is voor jou toepassing.



  

Waarom Wordpress
● 29% van de 10 million populairste website’s gebruiken 

Wordpress. (wikipedia)
● Het kan gratis.
● Ontwerpen (ook Theme’s genoemd), extraatjes (plugins 

genoemd) maken de website flexibel en uitbreidbaar. 
● Knutsel aan de leuke dingen ipv. alles zelf doen.
● Goede begeleiding en kennis beschikbaar.
● Snelle helpdesk voor alle apparaten en updates 

beschikbaar. 
● Makkelijke interactie met lezers.
● Goed om mee te beginnen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/WordPress


 

Wordpress site verkrijgen

● Via nl.wordpress.com een pagina aanmaken (bijv.: Wat Rob Zegt), kan gratis, dan vaak 
eenvoudig ontwerp.

● Wordpress aangeboden via het bedrijf waar je website staat. (Hosting provider), soms gratis.
● Wordpress zelf installeren (gratis, maar even knutselen) 

– Webruimte bij hostingprovider verkrijgen. 
– Kost je een avond of minder. Vraag evt. hulp voor deze 1e stap.
– Downloaden van wordpress.org, uitpakken en uploaden.
– Installatiescript draaien.

(Demo + Filmpje 5 min. install)

http://nl.wordpress.com/
https://watrobzegt.wordpress.com/2017/12/01/kortsluiting-bij-de-td/
http://wordpress.org/
https://www.youtube.com/watch?v=iyxZHHyXzcQ


  

Kleine tour door de nieuwe site
De voorkant en de achterkant



  

Thema kiezen, installeren en aanpassen

● Keuze maken voor een thema/ontwerp dat je mooi vind voor jouw website.
– Reviews
– Aantal gebruikers
– Laatste update

● Kiezen via de Dashboard.
● Wordt automatisch geupdate.
● Zelf aanpassen via >> Weergave
● Of uitbreiden via een child-theme 

(als je echt van knutselen houd)
● Of zelf een eigen thema maken

(de extreme optie) 



  

Posts en pagina’s maken

● Wordpress vullen doe je met
– Posts: Weblog berichten die op volgorde van 

tijd staan.
– Pagina’s: Vaste inhoud die je zelf moet 

schikken in een menu.
● Je kan zelf kiezen of je voorpagina een blog 

of een vaste pagina betreft.
● Het typen van beide doe je in de editor.
● Sinds WP 5.0 is er een nieuwe editor. Als 

dit niet bevalt kan je ook de oude weer 
installeren.



  

Uitbreiden van de site met plugins

● Extra’s die nodig zijn worden plugins genoemd.
● Waar op te letten:

– Wat is gratis van de plugin en wat is betaald
– Doet het dat wat je wil?
– Hoeveel mensen gebruiken de plugin al?
– Hoe oud is de plugin?
– Wanneer is de laatste update
– Hoe snel worden de vragen op het forum 

beantwoord en problemen opgelost.
– Reviews



  

Uitbreiden van de site met plugins
– Extra’s voor:
– Beveiliging: Anti spam, zoals Akismet ansipam
– Back-ups.
– Cookie notificatie.
– Social-media buttons (niet standaard)
– Automatisch posten op social media.
– Nieuwsbrieven naar abonnees en klanten.
– Bezoekers statistieken bijhouden. 

Hoeveel mensen bezoeken jouw website en wanneer?
– Aanmeldingsformulieren maken (voor een event of workshop) en doorsturen
– Kaartjes van Google of OpenStreetmap.



  

Meer informatie
● Veel Wordpress gebruiken!

● Gratis cursussen: 

– Udemy.com (Wordpress) (link)

– Codeacademy (HTML + CSS, 10% om je op weg te helpen.) 
(link)

● Extra hulp:

– Google & Youtube

– stackoverflow.com (Kom je vanzelf via Google)

– Support wordpress.org (Fora + Documentatie) (link)

– Reddit /r/wordpress/ (link)

– W3schools.com (achtergrond info over HTML, CSS, PHP + 
Javascript) (link)

● Ontmoet soortgenoten:

– TDvenlo Hackerspace (link)

– Wordpress Meetups (link)

– Seminars, conferenties, lezingen (ook vanuit wordpress)

– Wplounge.nl (link)

https://www.udemy.com/courses/search/?ref=home&src=ukw&q=wordpress
http://codeacademy.com/
https://wordpress.org/support/
https://www.reddit.com/r/Wordpress/
http://w3schools.com/
http://tdvenlo.nl/
https://nl.wordpress.org/community/meetups/
http://wplounge.nl/


  

Samenvatting
● Wordpress stelt je in staat om snel een pagina online te krijgen en te onderhouden.
● Welke

– Volledig
– Veilig
– Up-to-date 
– Ondersteund
– En uitbreidbaar is op een manier dat je alleen aan de leuke dingen hoeft te knutselen.

● Zo lang je geen mega site gaat maken.



http://twitter.com/jhaand
http://jhaand.nl/
http://slideshare.net/jhaand
mailto:info@andreahaandrikman.com
https://www.facebook.com/andrea.haandrikman
http://caminostones.com/
http://muralmania.nl/
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