
Een nieuw WordPress bericht opmaken 
Om een nieuw bericht op te maken ga je in het navigatiemenu (linkerkant) naar de module 
‘Berichten’ en hier selecteer je ‘Nieuw Bericht’. Nu kom je in een scherm terecht waar je 
een nieuw bericht aan de blog of website kunt toevoegen (zie onderstaande afbeelding). 

 
 

 

Voer hier de titel in 
Je start met het maken van een nieuw bericht door in de eerste balk van de pagina de titel van 
het bericht in te vullen. De titel komt bovenaan het bericht te staan. Zie onderstaande 
afbeelding. 

 

 



Het WordPress bericht schrijven 
Nadat je de titel van het bericht hebt ingevuld gaan we de inhoud van het bericht schrijven in 
het invulveld onder de titel. De WYSIWYG balk staat voor What You See Is What You Get 
en is de editor waar je de opmaak van pagina’s en berichten mee aanpast. Ook kun je in deze 
editor foto’s en bestanden toevoegen. Je ziet in de balk boven het veld een aantal opties staan 
die ook gebruikt worden door MS Word. Voor de opmaak van de tekst heb je aan deze opties 
meestal voldoende. 

 

 
 

Een groot voordeel aan deze editor is dat de te bewerken tekst en afbeeldingen er vrijwel 
hetzelfde uitzien als op de live website. Hierdoor zie je al van te voren hoe de inhoud van een 
pagina eruit komt te zien. Maar meestal schrijf ik mij bericht eerst met Microsoft Word 
zonder dat ik hier ingelogd ben dat is makkelijker zeker als het een verslag is of veel tekst 
ook kan ik het zo indelen zo ik het hebben wil. Incl. de plaatjes die ik er dat later wel weer op 
de wordpress manier moet in zetten. 

 
Ga zo dan te werk; 

 

 

Maak het bericht in Word kopieer het en plak het op de plaats. Wel eerts op Zie pijl 
klikken zodat de tekst is geactiveerd. Hier schrijven in Wordpress doe dit wel via Paste as 
tekst, om de codes van Word niet mee te kopiëren. 

 

   Links toevoegen aan het WordPress bericht 

Je kan links toevoegen aan de tekst door een bepaalde tekst (of afbeelding) te selecteren 
en vervolgens op de link knop in de menubalk te klikken. De link knop is het volgende icoon: 

 
Vervolgens opent er een nieuw scherm en kan je zelf een link opgeven (zie onderstaand 
voorbeeld) of een bestaande pagina of bericht uit de website selecteren. Dat doe je door eerst 
te klikken op ‘Of link naar bestaand bericht of pagina…’ en vervolgens te zoeken naar de 



 
 

 
 

juiste pagina of het juiste bericht. 

 
 

Categorie selecteren 
Je voegt het bericht aan een categorie toe en creëert zo bundels 
van dezelfde soorten berichten. De aangemaakte categorieën 
worden onder andere gebruikt in widgets en aangepaste 
menu’s. Deze module staat rechts in het scherm als je een nieuw 
bericht aan het opmaken bent. 

 
Selecteer uit de lijst van Alle categorieën de gewenste 
categorie voor het bericht. 

 
 
 

WordPress bericht publiceren kan alleen als je de rechten 
daar voor bezit 

 
De Publiceren module is een zeer belangrijke module waarmee je de instellingen voor het 
publiceren van je bericht kunt wijzigen. Deze module staat rechts in het scherm als je een 
nieuw bericht aan het opmaken bent. Onderstaande afbeelding toont de Publiceren module 
zoals deze standaard wordt weergegeven. 

 
 
 

Opslaan als consept en of Voorbeeld: 
Hier kan je zien hoe het op de website wordt 
weergegeven. 
Inzenden voor review: 
Klik op deze knop als je het bericht wilt laten publiceren 
op de blog of website. 
Klik pas op deze knop als je helemaal tevreden ben over 
het resultaat. Dit kan je zien door op knop Voorbeeld te 
klikken dan krijg je een nieuw scherm en een voorbeeld 
hoe het wordt. Sluit dit scherm elke keer na in zien dan 
keer je terug naar je bericht maken. 



Opslaan als concept | De knop ‘opslaan als concept’ slaat het huidige bericht op als concept. 
Met deze knop kun je het bericht dus opslaan als je bijvoorbeeld geen tijd meer hebt om het 
bericht af te maken, maar het niet wilt verliezen. 

Voorbeeld | De ‘Voorbeeld’ knop opent een nieuw scherm met een live voorbeeld van het 
bericht op de website. Deze knop is erg handig en je gaat hem waarschijnlijk vaak gebruiken. 

Status | De ‘Status’ regel geeft de status van het bericht aan. Deze kan op ‘Concept’ of 
‘Wachtend op review’ staan. Indien je met meerdere auteurs werkt is het slim om je auteurs 
hun aangemaakte berichten op de status ‘Wachtend op review’ te laten zetten zodat jij de 
berichten nog kunt controleren voordat je ze publiceert. 

Zichtbaarheid | Met de ‘Zichtbaarheid’ optie kun je de zichtbaarheid van het bericht 
wijzigen. Je kunt het bericht ‘openbaar maken’, ‘beschermen met een wachtwoord’ of 
‘privé’ houden. 

Onmiddellijk publiceren | Met deze optie kun je aangeven of je het opgemaakte bericht direct 
wilt publiceren of wilt inplannen zodat het bericht op een later tijdstip op de website wordt 
geplaatst. Deze functie wordt veel gebruikt voor blogs. De auteurs schrijven van te voren een 
aantal berichten en plannen deze via de ‘Onmiddellijk publiceren’ optie in voor de komende 
dagen of weken. Je kunt de datum, jaar en het tijdstip van publicatie instellen. De knop 
‘Publiceren’ verandert in ‘Inplannen’ als je een datum selecteert. Klik op deze knop om het 
bericht definitief in te plannen. 

Bericht automatisch verwijderen. 

Een bericht wat een evenement of toertocht weergeeft kan na 
de datum wanneer dit heeft plaats gevonden verwijderd 
worden. Dit omdat ander er heel veel verlopen tekst op de site 
komt te staan. Dit kan door klik op Select the date: (rechts 
Boven op het scherm) selecteer de datum van verwijdering en 
eventueel het uur. 

Foto plaatsen in het bericht. 
Plaats de cursor op de plaats waar je de foto wil hebben en klik op media toevoegen. 

Deze staat links onder de titel nieuwbericht en het scherm aanbevolen afbeeldingen (zie hieronder) 
komt tevoorschijn. Klik op een bestaande foto en daarna op insert into post of zet er een foto die 
je zelf hebt bij via upload files. Maar kijk liever eerst of er geen foto op staat die voor jou bericht 
voldoende is anders loop onze Website vol met foto’s die we niet of niet meer gebruiken. 



Belangrijk is het blokje:  Aanbevolen afbeelding 

Hier zetten we de foto neer die te zien is als de Website geopend wordt. Staat deze er niet is het 
bericht niet zichtbaar in het loopscherm. En kan dus niet geopend worden. 
Klik er op en onderstaand scherm komt tevoorschijn. 

Zoek een foto uit de media scherm en klik op Stel aanbevolen afbeelding in. 

Bericht wel of niet op Facebook of twitter ? 
Helemaal onder aan kom je onderstaande instellings blok tegen . 
Wil je het bericht wel of niet op facebook is bij  "Enable auto publish post to my 
facebook account"  klik op het kleine driehoekje bij No en vul nu Yes in als je wil dat het op 
Facebook komt , anders gewoon laten staan. En op de zelfde manier ga je bij Twitter te werk.  

Maar let wel op elke keer als je op opslaan of Publiceren klikt en er staat Yes het ook op 
Facebook of twitter komt.  

Zijn er vragen over deze uitleg stel ze aan Johan Hendrikse. 

Klik hier info@johanmtb.nl 


