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INLEIDING  
Voor je ligt de handleiding voor het Content Management Systeem  “Wordpress”. Wordpress is de 

meest gebruikte manier om online “content” ( artikelen/foto’s en video) te bewerken en beheren.  

Via Wordpress kun je bij Nieuwetijdskind.com zelf artikelen plaatsen en wijzigen. In deze 

handleiding worden de basis handelingen uitgelegd.  

Deze handleiding is gebaseerd op Wordpress 4.0.Omdat er constant verbeteringen worden 

uitgebracht voor het systeem en wij daarbij aan een nieuwe website werken zou het kunnen dat in 

de toekomst details niet meer overeenkomen met de handleiding.  

Laat je vooral niet ontmoedigen door deze handleiding. Deze is met opzet uitgebreid om alles wat jij 

tegen kunt komen te benoemen. Ik weet van mezelf dat ik toen ik net begon met Wordpress ik echt 

onder de indruk was van de hoeveelheid informatie die op me af kwam,  maar het werken met 

Wordpress went snel en het geeft je de vrijheid om aan je artikel te werken wanneer jij dat wilt. 

Geen deadlines meer dus .  

Indien je na het lezen van deze handleiding nog vragen hebt, kunt je altijd contact opnemen met ons 

via het volgende e-mail adres: 

support@nieuwetijdskind.com 

 

Succes, en veel plezier met Wordpress! 

 

Hartegroet, 

Gordon  

Namens het team van Nieuwetijdskind.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:support@nieuwetijdskind.com
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INLOGGEN 
Om je artikelen op Nieuwetijdskind.com te plaatsen en beheren heb je geen speciale software nodig, 

alleen een internetverbinding en een “webbrowser”. Welke browser maakt niet uit: (bijvoorbeeld 

Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome) 

Ga naar het volgende adres om in te loggen bij Nieuwetijdskind.com: 

http://nieuwetijdskind.com/wp-login.php 

 

Dat ziet er zo uit: 

 
Je gebruikersnaam en wachtwoord heb je als het goed is per e-mail ontvangen. Hier in het 

voorbeeld gebruiken we de auteur Doreen Virtue. 

Voer dus je gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik op “inloggen”. 
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DASHBOARD 
Als je bent ingelogd dan kom je binnen op het “dashboard”. Dit is een overzicht scherm waar je snel 

een aantal gegevens kunt (in)zien en je berichten kunt plaatsen. 

 

Aan de linkerkant zie je het menu met de horizontale navigatiebalk, met de opties: Jetpack, 

Dashboard,  Berichten,Evenementen Media, Reacties, Producten, Grid Elements, 

Commissions,Profiel, Extra en Menu invouwen 
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Hiermee kun je navigeren naar de verschillende onderdelen die voor jou als auteur belangrijk zijn. 

De belangrijkste onderdelen zijn berichten en media. Daarnaast kun je onder “Profiel” je 

persoonlijke instellingen, bijvoorbeeld je biografie of je wachtwoord wijzigen. De functie 

“Jetpack”mag je negeren tenzij je weet wat het is. Je kunt er in relatie tot Nieuwetijdskind.com ook 

helemaal niets mee. Dit negeren geldt ook voor “Evenementen, Producten , Grid Elements en 

Commissions. 

 

WACHTWOORD WIJZIGEN 
Het is aan te raden om je wachtwoord regelmatig te wijzigen, of in ieder geval een ander 

wachtwoord in te stellen dan je in eerste instantie van ons hebt gekregen.  

Je moet vanwege de veiligheid een “sterk” wachtwoord kiezen. Het wachtwoord moet minimaal 

zeven tekens lang zijn. Om het sterker te maken, gebruik hoofd- en kleine letters, nummers en 

tekens zoals ! " ? $ % ^ & ). 

http://gerbengvandijk.nl/sterk-wachtwoord-bedenken
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Klik hiervoor rechtsboven in je scherm op jouw naam. In het voorbeeld gebruiken we nu Doreen 

Virtue, maar daar staat bij jou nu je eigen naam. Klik op “profiel wijzigen” 

Onderaan de  pagina die je daarmee opent is een blokje met Wijzig Je Wachtwoord. Twee keer 

nieuw wachtwoord intikken en klikken op Profiel bijwerken. 

NIEUW WACHTWOORD AANVRAGEN OF WACHTWOORD VERGETEN? 
Op de login pagina staat ook een link om een nieuw wachtwoord aan te vragen, hier in het 

voorbeeld rood omcirkeld. 

 

Dit is trouwens de directe link: http://www.nieuwetijdskind.com/mijn-account/lost-password/ 

Hier voer je je e-mail adres of gebruikersnaam in en je krijgt een nieuw wachtwoord per e-mail 

toegestuurd. 

 

 

http://www.nieuwetijdskind.com/mijn-account/lost-password/
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BERICHTEN 

 

Als je in het linkermenu op “berichten” hebt geklikt kom je op het bovenstaande scherm. Hier zie je 

een overzicht van jouw berichten die op de website aanwezig zijn. Je kunt ook op een titel van het 

bericht klikken om dit bericht te gaan bewerken. Meer hierover bij berichten wijzigen. 

 

NIEUWE BERICHTEN TOEVOEGEN 
In het linkermenu is nu ook 1 extra opties verschenen. Dit is: “Nieuw bericht”  

 

Klik hier op om een bericht (jouw artikel) toe te voegen. Je komt dan in dit scherm: 
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Bovenaan kan je in het veld “voer hier de titel in” de titel van het bericht invoeren. Daaronder kun je 

het bericht invoeren. Op je scherm zie je ook de twee manieren waarop je tekst kunt 

invoeren:  

 

Manier 1 is “Visueel” (What you see is what you get/wat je ziet is wat je krijgt) de meest makkelijke 

manier. Feitelijk is het gewoon tekstverwerken gebaseerd op Microsoft Word. Je ziet direct hoe je 

tekst er op de website er uit zal zien. Je kunt ook prima je opgemaakte tekst vanuit Word in je 

tekstvak “plakken”. 
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Manier 2 is “Tekst”, maar deze wordt geschreven in HTML “code” , je ziet hier de feitelijke code die 

in de website omgezet wordt naar tekst voor de lezer. Werk hier vooral alleen in als je de weg weet 

in HTML. Anders absoluut niet.  

Media invoegen 
Je kunt foto’s en videos toevoegen aan je bericht door op de button “media toevoegen” te drukken. 

Doe dit wel als de cursor op de plek staat waar je het bestand wilt invoegen. Het volgende venster 

opent zich dan: 

 

Zoals je ziet spreekt dit eigenlijk voor zich. Je kunt simpelweg de bestanden die je wilt uploaden in 

het venster slepen of op de knop “bestanden selecteren” drukken om op je eigen computer te 

zoeken naar de juiste foto of video. Vervolgens druk je op de knop “invoegen in bericht” of “in 

pagina invoegen” bij pagina’s om de foto of video in te voegen. 

Naast het tabblad “bestanden uploaden” zie je ook “mediabibliotheek” staan. Hier vind je de 

bestanden die je eerder al geüpload hebt. Deze kun je vanuit hier direct invoegen in je berichten en 

pagina’s. 

Aan de linkerzijde zie je ook nog “galerij aanmaken” en “uitgelichte afbeelding maken” staan. De 

eerste optie valt buiten het bestek van deze handleiding, de tweede optie komt zo meteen aan bod. 

Tenslotte zie je nog “invoegen via URL”. Als je daarop klikt kun je gewoon een internetadres 

ingeven, bijvoorbeeld een link van YouTube (dat noemen we embedden). Pas daar echter wel mee 

op, je mag niet zomaar iedere afbeelding of video op je website gebruiken in verband met 

auteursrechten:  
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1. Wij accepteren uitsluitend rechtenvrije foto's.(link) Voor iedere afbeelding geldt: aub de bron 

erbij  vermelden, dus naamsvermelding fotograaf en 'bronlink' naar website in je artikel 

aanbrengen. 

2. De breedte van aangeleverde foto's is 640 "pixels" breed en 480 pixels hoog..  Wel aub 

uitsluitend “landscape”formaat gebruiken (liggend) Deze maat is belangrijk omdat de site 

“responsive”is, d.w.z. ze schaalt mee op grootte van het beeldscherm 

 

DE TEKSTVERWERKER 

 

 
 

ALLE WERKBALKEN UITKLAPPEN 
Als je de teksteditor in beeld krijgt valt je misschien op dat er wat weinig knopjes in de werkbalk 

staan:  

 

 

Dat is een typisch WordPress-dingetje: er zijn meer knopjes, maar die komen pas tevoorschijn 

als je op het uiterst rechtse icoontje in de zichtbare werkbalk klikt. Dit hoef je overigens maar 

één keer te doen: WordPress onthoudt je laatst gemaakte keuze.  

 

Het uiterst rechtse icoontje in de zichtbare werkbalk: 

http://www.pepermunt.net/foto/gratis-fotos.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pixel
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Voor het toevoegen of bewerken van berichten kun je in het tekstvak je tekst ook opmaken.  

 

Van de algemene tekst (Paragraaf) is het lettertype, de kleur, de regelafstand en de grootte 

centraal vastgelegd. Binnen de teksteditor kun je wel extra opmaak als vet, cursief en onderstreept 

toepassen: 

 

Pictogram Optie Omschrijving 

 
Tekst vet maken Selecteer de tekst en klik op het pictogram om deze vet 

te maken. 

 
Tekst schuin 

zetten 

Selecteer de tekst en klik op het pictogram om deze 

schuin te zetten. 

 
Tekst doorhalen Selecteer de tekst en klik op het pictogram om deze door 

te halen. 

  
Lijsten maken U kunt u lijst op twee manieren presenteren. Met een 

algemene lijst (eerste optie) of een numerieke lijst 

(tweede optie) 

   
Uitlijnen De tekst staat standaard links uitgelijnd. U kunt de tekst 

centreren (middelste 

pictogram) of rechts uitlijnen (rechter pictogram). 

  
Link invoegen en 

verwijderen 

Selecteer de tekst. Het linker pictogram zal dan 

oplichten. Klik hier om een link in 

te voegen. Indien u deze later wilt verwijderen. Selecteer 

de tekst en klik op het 

rechterpictogram. De link wordt dan verwijderd. 
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UITLEG WORDPRESS FUNCTIES  
Hieronder volgt een korte  uitleg welke mogelijkheden er allemaal zijn die specifiek met  WordPress 

te maken hebben. 

BLOCK QUOTE 

 
Met deze knop maak je een alinea op als 'block quote'. In de praktijk betekent dit dat de alinea in je 

editor zal inspringen. Op de site zelf zie je dan de tekst als “quote” verschijnen. 

LINKS MAKEN EN VERWIJDEREN 

 
Met het linker kettinkje maak je een link, met het gebroken rechter kettinkje verwijder je de link 

weer. De knoppen zijn in eerste instantie 'gedimd': ze komen vol in beeld zodra je een stukje tekst 

selecteert om daar een link van te maken of juist de link uit te verwijderen. 

EEN LINK MAKEN 
Je maakt als volgt een link: 

Selecteer eerst de tekst waar je een link van wilt maken. 

Klik op het linker kettinkje.  

 

Het onderstaande schermpje komt in beeld: 
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Je ziet niet meteen het hele schermpje, klik op "Of link naar bestaand bericht of pagina" om dat in 

beeld te krijgen. Dat ziet er zo uit: 

 

 

 

In het veld URL kun je een webadres invullen, doe dat altijd inclusief http:// 

Kopieer en plak je een URL, pas dan even op dat er niet 2x http:// komt te staan want de link zal 

dan niet werken. 

In het veld Titel kun je optioneel een tekst invullen die zal worden getoond als bezoekers met hun 

muis over de link heen gaan. 

Met de optie Open link in een nieuw venster/tab kun je bepalen of de link in een nieuw scherm 

moet openen. Huisregels hiervoor: 

Open links naar externe websites of bestanden (bijvoorbeeld een PDF, maar ook jouw eigen 

website) in een nieuw scherm. 

Open links naar pagina's binnen Nieuwetijdskind.com in hetzelfde scherm (dus vink dan deze optie 

niet aan). 
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Links naar berichten binnen Nieuwetijdskind.com hoef je niet in te typen of te plakken: die kun je 

selecteren in de onderste helft van het venster. 

Berichten kun je makkelijk opzoeken met het zoekveldje daarboven. 

Klik het bericht aan en het adres van de pagina wordt automatisch in het veld URL geplaatst. 

Klik op de button Link toevoegen om de link te plaatsen. 

Wil je bij nader inzien toch geen link maken, klik dan op Annuleren. 

 

Een link verwijderen 
Om een link te verwijderen, selecteer je de link in kwestie en klik je op het gebroken rechter 

kettinkje. 

Een e-mail link maken 
Wil je een e-mail link maken, haal dan de tekst http:// weg uit het veld URL en type het gewenste e-

mailadres voorafgegaan door mailto: dus als volgt:mailto:janjansen@hotmail.nl 

Volledig-venster-modus 
 

 
Als je op deze knop klikt wordt de teksteditor vergroot naar de volledige grootte van je browser 

scherm, of zoals WordPress het zelf noemt: de "schrijven-zonder-afleiding-modus". Een nadeel 

hiervan is dat je in deze modus niet alle functies van de werkbalk ziet. Zo ontbreekt in deze modus 

o.a. de functie om kopteksten in juiste kopstijl op te maken. 

Paragraaf (kopstijlen toepassen) 

 

 

Via dit keuzemenu kun je kopteksten in vaste kopstijlen (Kop 1 t. 6) opmaken. We adviseren je hier 

gebruik van te maken: je artikel zal hierdoor over de hele linie consistent en netjes ogen en ook 

Google vindt het prettig als je met deze kopstijlen werkt.  

 

Kopteksten heb je op internet in 6 groottes: Koptekst 1 tot en met Koptekst 6. Koptekst 1 gebruik 

je al voor de titel boven je pagina.  

Tip: gebruik niet meer dan één keer Koptekst 1 op een pagina, daar houdt Google niet zo van. De 

titel is namelijk al Koptekst 1.De andere groottes gebruik je voor tussenkopjes. Daarbij heb je aan 

Koptekst 2 (maximaal 1 keer gebruiken) en Koptekst 3 (mag je na koptekst 2 vaker gebruiken) 

genoeg 

mailto:janjansen@hotmail.nl
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POST SETTINGS 

 

 

 
Hierin kun je de lay-out van je artikel veranderen.  
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INSTELLINGEN VAN “ POSTSETTINGS”  DIE JE STANDAARD MOET LATEN STAAN: 
 Post template, dit is de standaard lay out van onze berichten 

 Side-bar position, dit is de zijkant van de website 

 Custom Sidebar, , dit is een aangepaste zijkant van de website 

INSTELLINGEN  VAN “ POST SETTINGS”  DIE JE KUNT AANPASSEN  
 Primary category, dit is de categorie die op de voorpagina verschijnt , ook al heb je 

(natuurlijk liefst) meerdere categorieën ingevuld) 

 Subtitle, dit is de subtitel die onder je titel verschijnt. Bijvoorbeeld Titel: Slecht geslapen? 

Met Subtitel: Natuurlijke oplossingen om beter te slapen (zie voorbeeld: 

http://www.nieuwetijdskind.com/moeite-slapen-natuurlijke-oplossingen-om-nachten-

terug-winnen/ 

 Quote on blocks, geen idee wat dat doet nog , als jij het weet mag je het zeggen  

 Source name. De naam van de bron. Dat ben jij . je komt ook als auteur onder en boven het 

artikel te staan. Dit is voor een artikel dat van een  andere site komt. 

 Via Name, mag je negeren 

 Via Url, mag je negeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nieuwetijdskind.com/moeite-slapen-natuurlijke-oplossingen-om-nachten-terug-winnen/
http://www.nieuwetijdskind.com/moeite-slapen-natuurlijke-oplossingen-om-nachten-terug-winnen/
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BERICHTEN BEWERKEN 
Om het overzicht van uw pagina’s te openen zijn er verschillende manieren: 

• Klik in het linkermenu eerst op “Dashboard” en klik daarna op de link “Berichten ” in het centrale 

venster. 

• Klik in het linkermenu op het item “alle berichten”. Je komt dan in het volgende 

scherm:

 

Zodra je met je muis over een bericht gaat zie je de volgende buttons verschijnen: 
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Door op “bewerken te klikken” kun je het hele artikel bewerken. Door op “snel bewerken”te klikken 

kun je alleen de titel en de datum wijzigen. 

 

ANDERE BERICHT OPTIES (ZEER BELANGRIJK) 
 

Daarnaast heb je nog een aantal andere opties. Het is belangrijk om deze goed in te vullen. Het zorgt 

er voor dat jouw artikel goed verzorgd op de website verschijnt, en als belangrijkste dat jouw 

artikel door zoekmachines gevonden wordt.  

De overige velden die je moet invullen zijn:  

WORDPRESS SEO DOOR YOAST: 

 

 (deze kan de redactie ook voor je doen als je je er niet vertrouwd mee voelt) 
 

 

 (In het bovenstaande voorbeeld gebruik ik een artikel over mediteren, als jij een nieuw bericht maakt staat hier nog niks) 

 

EXTRA INFORMATIE OVER SEO EN ZOEKMACHINES ZOALS GOOGLE 
Dit onderdeel is standaard aanwezig in onze website. 



21 
 

SEO = Search Engine Optimization, optimalisatie voor zoekmachines. 

Wil je dat jouw artikel ook goed gelezen en verspreid wordt? Lees dan onderstaande goed door 

BELANGRIJK VOOR ZOEKMACHINES 
 

Voor zoekmachines is niet alleen de tekst op een webpagina bepalend hoe hoog je scoort, maar drie 

verborgen elementen tellen eveneens mee: 

title: dit is wat je ziet in de blauwe balk van je browservenster als je de pagina bezoekt 

focus zoekterm: Het woord waar jouw  tekst mee gevonden wordt 

description: een omschrijving, die in Google verschijnt in de zoekresultaten 

OPGELET, de velden “Title” en “Description” worden gebruikt door Google als omschrijving in de 

zoekresultaten. Het is dus niet onbelangrijk om hier een korte maar relevante titel / beschrijving 

in te voeren. Met andere woorden, deze 2 velden zouden wel eens de eerste kennismaking 

kunnen zijn van een lezer met jouw 

artikel!

 

HOE VOEG JE E.E.A TOE AAN JOUW ARTIKEL? 
 

Klik achtereenvolgens op Berichten en de titel van het bericht dat je wilt aanpassen. Blader naar 

beneden en klik Wordpress Seo door Yoast 

Focus zoekterm: als je het artikel in 1 woord zou samenvatten. Natuurlijk staat dit woord ook in je 

titel… 

Vul bij Meta-omschrijving een kleine duidelijke samenvatting van je artikel in van maximaal 156 

woorden. Dit is de omschrijving die Google gebruikt. Daarom is het ook belangrijk om je “focus 

zoekterm”zover mogelijk vooraan in je meta omschrijving te zetten (Zie voorbeeld op plaatje 

hierboven.) 

Bij Titel hoef je niet per se iets in te vullen. Als je dit leeg laat, wordt standaard de naam van de 

pagina, gevolgd door de naam van de site ingevuld. Hier kun je van afwijken, maar mijn advies is om 

dat niet te doen 
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Goed, in dit veld “Wordpress Seo door Yoast”, zie je ook “Social” staan.  

 

 

SOCIAL (MAG JE IN PRINCIPE OOK NEGEREN) 
 

Social staat natuurlijk voor “Social Media”. Met deze functie kun je bepalen wat je lezers zien als je 

artikel via Facebook en/of Google Plus gedeeld wordt. Door op het veld Social te klikken kom je in 

dat scherm: 

 

Wanneer je niet de metabeschrijving wil gebruiken voor het delen van berichten op Facebook, maar 

een andere omschrijving wil, schrijf het dan hier. In het algemeen kun je beter een goede 

metaomschrijving maken 

(De kwaliteit van je omschrijving maakt op Facebook zo een verschil van duizenden personen die 

jouw artikel wel of niet zien. !) 

Wist je dat het best gelezen artikel op Nieuwetijdskind.com meer dan 92.000 “likes” heeft? Zaak dus 

om de puntjes op de I te zetten. 

Ik neem nu nog even alle extra velden met je door, de meeste daarvan staan standaard goed, dus 

daar hoef je niks mee te doen. Voor de volledigheid dus: 
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SAMENVATTING 
 

 
Negeer deze maar…. Ze heeft geen functie momenteel 

EXTRA VELDEN 
 

Soms zijn er bepaalde eigenschappen die per bericht verschillen (bijvoorbeeld een tekst op een 

button). Deze kunt u hier wijzigen. In een lijst kunt u veld selecteren. Daarachter kunt u een waarde 

opgeven. Doe dit echter vooral niet  

 

 

REACTIES 
 

 

Standaard staat ie zo goed. Nu kunnen lezers reageren. Daarom hoef je hier verder niks meer aan te 

doen 

SLUG 
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Dit is wat je in de browser ziet staan. Standaard staat ie zo goed 

CATEGORIEËN 

 
Vul hier de categorie in waarin je artikel het beste past. Kies bewust a.u.b. En vul a.u.b. zoveel 

mogelijk toepasselijke categorieën in, dan word je artikel meer gelezen 

 

SUGGESTED TAGS FROM 
 

Een tag is een soort sleutel/zoekwoord. Het zijn woorden waarmee de bezoekers en de 

zoekmachines sneller in sites kunnen zoeken. Dus je geeft een artikel tags mee voor de 

gebruiksvriendelijkheid.  

 

 

 

Klik op “Local tags”. 
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De zoekwoorden die in je artikel staan komen in een tabel tevoorschijn: 

 

 

 

Je kunt die tags aan klikken die je passend vindt bij jouw artikel  

 

TAGS (SIMPLE TAGS) 
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In dit veld komen de tags (de trefwoorden van je artikel) automatisch te staan.  

 

DE UITGELICHTE AFBEELDING  
 

 

Een uitgelichte afbeelding (of in het Engels: featured image) is een afbeelding die in 

WordPress aan berichten kan hangen. Dit zorgt er – bij bepaalde thema’s – voor dat die afbeelding 

naast je bericht komt te staan in archieven, categorieën en andere blogpagina’s.  Aub gebruiken 

dus! 

Deze afbeelding kun je zelf “uploaden” , maar moet  640 pixels breed zijn en 480 pixels hoog, Wel 

aub “landscape/liggend formaat gebruiken)  Als je al foto’s in je mediabibliotheek hebt staan kun je 

daar uit kiezen. Zorg ervoor aub dat je altijd rechtenvrije foto’s gebruikt.Wij accepteren 

uitsluitend rechtenvrije foto's.(link) Voor iedere afbeelding geldt: aub de bron erbij  vermelden, dus 

naamsvermelding fotograaf en 'bronlink' naar website in je artikel aanbrengen… 

De redactie helpt je hier graag bij! 

PUBLICEREN 
Gefeliciteerd, je bent nu klaar om je stuk klaar te zetten voor publicatie.  

Rechtsboven in je scherm zie dit vak: 

http://www.pepermunt.net/foto/gratis-fotos.html
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Door op “inzenden voor beoordeling “te klikken) kun je jouw artikel klaar zetten voor de redactie 

om nog eens door te nemen en in te plannen. Door op opslaan als concept te klikken bewaar je je 

stuk om er later aan te kunnen werken 

Klik op OK 

Je krijgt dan het volgende te zien: 
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Gefeliciteerd! , je stuk kan nu door de reactie in gepland worden.  Je ziet linksboven in je scherm 

deze melding 

 

 

Nadat de redactie je artikel heeft ingepland ontvang je automatisch een e-mail met publicatie 

datum. 

Is het  nodig om je stuk ‘snel’ te laten verschijnen omdat het hier een actueel stuk betreft? Stuur dan 

aub een e-mail naar redactie@nieuwetijdskind.com en dan regelen we dat voor je. 

 

 

Einde Handleiding 

Zo, nu heb je alles in huis om zelf je artikelen te beheren. Ik hoop dat je met deze handleiding uit de 

voeten kunt.  

Heb je ondersteuning nodig dan kan je ons emailen via support@nieuwetijdskind.com 

Hartegroet,  

Gordon  

Namens Nieuwetijdskind.com 
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