
Bekijk hier de uitleg van de icoontjes in de 
tekstbewerker van WordPress.

Heb jij een WordPress website en 
schrijf of wijzig jij de teksten zelf? Dan 
komt deze afbeelding jou vast wel 
bekend voor. Je ziet de verschillende 
icoontjes staan, maar weet je ook wat 
ze betekenen en wat je er allemaal 
mee kunt? Hieronder geef ik je een 
handige uitleg, zodat jij weet waarvoor 
ze staan en jij voortaan gemakkelijker 
jouw teksten kunt schrijven en/of 
aanpassen.

Hier kun je kiezen of het gewone tekst moet zijn of een koptekst. 
Voor gewone tekst gebruik je paragraaf of alinea. Voor de kopjes 
gebruik je H2, H3 en meer, afhankelijk van de belangrijkheid.

Via deze link kun je afbeeldingen of video's toevoegen vanuit de  
mediabibliotheek of vanaf je computer. Daarna kun je ze nog 
bewerken.

Visueel is de WYSIWYG (What you see is what you get) versie. Zoals 
jij het typt wordt het ook op de website weergegeven. De tekst 
versie is voor de code gebruikers, hier kun je HTML code toevoegen.

Dit is om geselecteerde tekst dikgedrukt weer te geven.

Dit is om geselecteerde tekst cursief weer te geven.

Hier kun je een lijst mee weergeven met bullets of met 
nunmmers.  

Dit kun je met de icoontjes in je WordPress tekstbewerker

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen



Hiermee kun je van geselecteerde tekst een blockquote maken. Dan  
krijgt de tekst een opvallende weergave ( dit verschilt per thema hoe  
dat er dan uit komt te zien.)

Dit spreekt voor zich lijkt mij. Je kunt hier kiezen om geselecteerde  
tekst te centreren of links of rechts uit te lijnen.

Zo kun je aan geselecteerde tekst een link toevoegen naar een  
andere pagina of website. Als het een link naar een andere website is, 
zet dan rechts bij het tandwieltje een vinkje bij open link in een nieuw 
tablad zodat de bezoeker op jouw website blijft.

Dit is het lees meer teken. Door dit in een tekst toe te voegen kun je 
aangeven  welk gedeelte van de tekst in de samenvatting van je 
bericht is te zien.

Hier kun je kiezen of je 1 of 2 rijen met knoppen wilt. Ik zou altijd  
voor 2 rijen gaan, dan heb je altijd alle knoppen bij de hand.

Hier kun je geselecteerde tekst mee doorstrepen.

Hiermee kun je een horizontale lijn toevoegen in het tekstbestand.

Hier kun je de tekstkleur wijzigen. Als je bij deze knop op het pijltje 
rechts klikt  kun je uit verschillende kleuren kiezen voor jouw 
geselecteerde tekst. Je kunt bij aangepast ook een kleurcode invullen.

Als je tekst plakt uit bijvoorbeeld een Wordbestand kun je met  
deze knop de tekst als platte tekst plakken en neemt hij geen 
tekstopmaak mee.

Heb je hierboven niet voor platte tekst plakken gekozen of heb je de 
tekstopmaak aangepast, dan kun je met deze knop de opmaak  
wissen.

Hier kun je speciale tekens mee invoeren zoals bijvoorbeeld  
@, é, € of &.

Hiermee kun je de tekst meer of minder in laten springen. Je kunt 
meerdere malen op de knop klikken om de tekst meer naar rechts of 
links te verplaatsen.

Dit zijn de undo en redo knoppen. Hiermee maak je de laatste actie 
ongedaan en kun je het ook weer herstellen.

Hier kun je de toetscombinaties voor veelgebruikte functies zien. 
Dit heeft WordPress al voor je ingesteld.



Zo, nu je weet wat het allemaal betekent kun je lekker gaan oefenen! 
Log in op jouw website, ga naar het dashboard en klik op “pagina nieuw”. 
Noem deze pagina test of speeltuin. Sla de pagina op als concept en publiceer 
hem niet. Zo heb je altijd een oefenpagina zonder dat iemand het kan zien. 
Heel veel succes. 

Je hebt een prachtige website en kan zelf best een tekst invoegen, maar: 

• het kost enorm veel tijd omdat je telkens vergeet hoe het ook alweer moest 
• je loopt vast bij het plaatsen van een afbeelding omdat deze veel te groot is 
• je weet niet hoe je jouw nieuwste blog moet delen 
• hoe kun je in hemelsnaam een link toevoegen 
• je wilt het liefste je computer uit het raam gooien 

Herken je dit?

Ik werk dagelijks met WordPress en weet hoe gebruiksvriendelijk het is als je maar 
de juiste handvatten krijgt om er mee te werken. Die geef ik je in deze workshop. 
Je leert: 

�   hoe het WordPress dashboard werkt en waar je wat aan kunt passen 
�   pagina’s en berichten plaatsen, aanpassen en delen op Social media 
�   eenvoudig afbeeldingen bewerken en filmpjes plaatsen 
�   alles over plugins en widgets, waar je ze kunt vinden en wat ze doen 
�   linkjes aan brengen, zowel in de tekst als via de “call to action”  knoppen 

Schrijf je in voor de Workshop Let’s WordPress together en krijg meer  
kennis en vertrouwen om zelf aan je website te werken. 

Na het volgen van deze workshop kun je zelf aan de slag met jouw website.              
Hoe fijn is dat. 

Bekijk de workshop op Seriously design 
en schrijf je in of mail naar info@seriouslydesign.nl 

https://seriouslydesign.nl/werk-met-plezier-aan-je-eigen-website/
mailto:info@seriouslydesign.nl
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mailto:info@seriouslydesign.nl


Jarenlang heb ik gewerkt als Visual Merchandiser. 
Een belangrijk element van Visual Merchandising 
is het creëren van een etalage met ‘stopkracht’, die 
ervoor zorgt dat mensen niet voorbijlopen, maar 
de winkel binnengaan. Dit wil jij natuurlijk ook voor 
jouw website, bezoekers moeten blijven hangen 
en niet doorklikken naar een andere website. Laat 
mij voor jou een gebruiksvriendelijke website met 
‘stopkracht’ maken. 

Over mij

Seriously design 

info@seriouslydesign.nl

Yvonne Serré 

06 40 27 76 87 

Mijn naam is Yvonne Serré. Ik help (startende) zelfstandig ondernemers met 
hun online aanwezigheid door het ontwerpen en ontwikkelen van een 
website, logo en/of huisstijl waardoor zij hun verhaal op de juiste wijze bij 
hun doelgroep onder de aandacht kunnen brengen.

Ik ben gecertificeerd als WordPress Webdeveloper 
en voor Online Marketing van Google. 

Een WordPress website is zeer gebruiksvriendelijk, 
je kunt hem gemakkelijk zelf onderhouden. 
Het  aanpassen van teksten, foto’s of een blog is 
erg eenvoudig. Heb jij hier liever geen omkijken 
naar, dan kan ik het onderhoud natuurlijk ook voor 
jou verzorgen. Kijk hiervoor op seriouslydesign.nl
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