Hoe zit een WordPress website in elkaar?
2
1

1

Thema

de carrosserie

WordPress-core
de motor
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Plug-ins

extra opties:
• airco
• airbags
• cruisecontrol

WordPress-core

is de motor van het content management systeem

Met WordPress kun je:
• pagina’s maken
• berichten schrijven waarop
mensen kunnen reageren
• navigatiemenu’s maken
• met verschillende mensen
aan 1 website werken

WordPress is een content
management systeem (CMS)
waarmee je een website of blog
kan maken. Met een CMS kun je
informatie (tekst en plaatjes)
online zetten. Je hebt daarvoor
geen technische kennis nodig.

Wat is de magie van WP?
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Het thema

bepaalt hoe de website eruit ziet

• kleurgebruik
• fonts
• vormgeving
• indeling

Thema A

Thema B

Er zijn veel verschillende thema’s

Tip

beschikbaar
• verschillende thema’s hebben

Wil je zelf een
eenvoudige website
maken, gebruik dan een
thema van WordPress,
die zijn heel
betrouwbaar!

verschillende mogelijkheden
• hoe flexibeler, hoe ingewikkelder
om mee te werken
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Plug-ins

kunnen extra functionaliteit toevoegen aan je website

Bijvoorbeeld voor
• formulieren
• zoekmachineoptimalisatie
• koppeling met nieuwsbrieven
• een forum

Wat je moet weten over plug-ins
Soms maken plug-ins ruzie met elkaar
• dan werkt je site opeens niet goed meer
• hoe meer plug-ins, hoe groter de kans op ruzie

Er zijn duizenden plug-ins beschikbaar maar...
Veel plug-ins kunnen je website traag maken
* dus hoe minder plug-ins, hoe beter

De ene plug-in is de andere niet

EENVOUDIG
Plug and
Play

COMPLEX
• Complete software
met een bepaald doel
• Veel opties

TOEPASSINGEN
• Social Media knoppen
toevoegen
• Vindbaarheid verbeteren
• Foto’s comprimeren

• Vergt (veel) tijd
om in te richten

TOEPASSINGEN
• Forum
• Webshop
• Account management

• Vergt (veel) tijd om
mee te leren werken

WP-core + Thema + Plug-ins
=
een ijzersterk trio
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