Welkom bij onze gratis cursus
Door hoemaakjeeenblog.nl

In 5 stappen uw eigen professionele blog maken
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Stap 1, Een domeinnaam registreren en een hosting pakket kiezen.
Wanneer je een blog gaat maken, heb je allereerst een domeinnaam en hosting nodig voor je blog.
Wat is een domeinnaam en hosting nou eigenlijk?
Om deze begrippen uit te leggen kun je de blog die je gaat maken het beste zien als een huis,
wanneer jij een huis wilt bouwen moet je eerst een stukje grond kopen.
Dat stukje grond dat je koopt en waar je vervolgens op gaat bouwen is je hosting en het huis dat je
daarop bouwt is dus je blog.
Net als in het echte leven moeten mensen die je huis willen bezoeken eerst je huisnummer weten,
dat huisnummer is eigenlijk je domeinnaam.
Dankzij je domeinnaam kunnen mensen straks je blog bekijken.

Aan de slag!
We moeten dus een domeinnaam registreren en een hosting pakket kiezen.
Stap 1. Daarvoor gaan we nu eerst naar xel.nl daar kunnen we een domeinnaam registreren en een
hosting pakket kiezen.

Klik hier om naar xel.nl te gaan
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Stap 2. Wanneer je eenmaal op dit scherm bent moet je de door jou gewenste domeinnaam intypen,
bijvoorbeeld voetbalblogeredivisie.nl
Klik vervolgens op rode “check” knop

Stap 3. In dien bij het door je gewenste domeinnaam de status “vrij” staat klik je op de blauwe
“bestel” knop.
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Stap 4. Controleer nogmaals of de domeinnaam de geselecteerd staat ook echt de domeinnaam is
die jij wenst te hebben en klik op “volgende”

Stap 5. We hebben onze domeinnaam nu gekozen, we hoeven nu alleen nog maar een hosting
pakket te kiezen. Dat doen we door op “kies een dienst” te klikken.
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Stap 6. Kies bij WordPress hosting (oranje gekleurd) een pakket, meestal is het “Start Pakket”
voldoende. Klik vervolgens op “Volgende”.

Stap 7. Vul op dit scherm je gegevens in, en klik op “verder”.
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Stap 8. Controleer op dit scherm nogmaals of je domeinnaam en je hosting pakket kloppen en
selecteer per hoeveel maanden je wenst te betalen.

Stap 9. Klik op afrekenen en selecteer hoe je wenst te betalen.
Stap 10. Je bent nu klaar, het enige wat je nu nog hoeft te toen is te wachten tot je een email van
xel.nl ontvangt.

Klik hier voor de video instructie van Stap 1
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Stap 2, WordPress installeren & instellen
Ongeveer een half uur á een uur nadat je je domeinnaam en hosting hebt besteld ontvang je een
email hierin worden onder andere een gebruikersnaam en een wachtwoord in vermeldt.
Die gegevens heb je straks nodig.
Wanneer je nu je zojuist geregistreerde domeinnaam in de webbrowser intypt bestaat de kans dat je
browser een melding geeft dat de pagina onbereikbaar is.
In dat geval moet je nog even wachten, het kan soms wel 4 uur duren na de betaling voor dat je je
blog eindelijk kunt bereiken.
Als je je blog op een gegeven moment kunt bereiken moet je in je internetbrowser even
jedomeinnaam.nl/wp-admin in typen.
Vervolgens kom je op een scherm die er ongeveer zo uitziet;

Vul op dat scherm vervolgens de gebruikersnaam en het wachtwoord in die je van de email van xel.nl
hebt gekregen.
Het is verder handig om ook even het vakje “Gegevens onthouden” aan te klikken, zodoende hoe je
de inlog gegevens niet telkens weer op te zoeken.
Wanneer je dat gedaan hebt klik je op “Inloggen”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je hebt zojuist ingelogd op het /wp-admin gedeelte van je blog op deze pagina kun je je blog gaan
aanpassen. Dit betekent dat je via dit gedeelte nieuwe artikelen kunt gaan toevoegen, maar ook
bijvoorbeeld de lay-out en de kleur van je blog kunt veranderen.
Om onze blog er goed uit te laten zien moeten we eerst een aantal pagina’s gaan toevoegen.
Dat doe je door via het linker menu op “pagina’s” te klikken, en vervolgens op “pagina toevoegen”.
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We willen nu eigenlijk structuur aan je blog geven, en dat doen we door een aantal standaard
pagina’s aan te maken.
Dit zijn de pagina’s die we gaan aanmaken:
•
•
•
•

Een Home pagina
Een Blog pagina
(vrije keuze) je kunt bijvoorbeeld Foto’s pagina of een Video’s pagina toevoegen
Een Contact pagina

Op de Home pagina geef je een kleine toelichting wat dit voor blog is een waar de blog overgaat.
Verder kun je een eventueel doel van je blog toevoegen.
Op de Blog pagina komen alle door je geplaatste artikelen te staan.
In het geval dat we voor een Foto’s pagina hebben gekozen komen daar leuke/grappig/bijzondere
foto’s te staan (dit hoeft niet persé een pagina met foto’s te zijn je kunt van alles verzinnen
afhankelijk van het onderwerp van je blog).
Op de Contact pagina kun je nog een stukje schrijven over wat mensen het beste kunnen doen als ze
contact met je willen opnemen.
Je kunt op die pagina vervolgens een emailadres of een telefoonnummer plaatsen.
Wanneer je de pagina’s eenmaal hebt aangemaakt naar deze pagina’s gaan verwijzen doormiddel
van een hoofdmenu.
Zo’n hoofdmenu maakt het voor de bezoeker van jouw blog gemakkelijk om de belangrijkste pagina’s
van jouw blog te vinden (deze pagina’s hebben we dus zojuist aangemaakt).

Hoe maak je zo’n hoofdmenu?
Klik via het linker menu eerst op weergave en vervolgens op menu’s
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Geef het menu dat je gaat maken vervolgens een naam een klik op “Menu aanmaken”

Hierna moet je via het linker gedeelte de pagina’s aanvinken die je in het nieuwe menu wilt hebben
en klik je op “Aan menu toevoegen”.
Zorg er vervolgens voor dat de pagina’s home helemaal bovenaan staat immers geldt hoe hoger de
pagina hoe meer links de pagina in het menu verschijnt.
En het is wel zo mooi om de “home” pagina links in het menu te hebben en bijvoorbeeld de
“contact” pagina rechts in het menu.
Scroll vervolgens iets naar onderen en klik onder menu instellingen en dan bij thema locaties op
“Main Menu” en klik op “Menu opslaan”.
Ga nu even naar je normale domeinnaam toe dus je blog zonder het /wp-admin erachter en bekijk
hoe je menu er uit ziet.

Het enige wat we nu nog moeten doen is via het linker menu van het /wp-admin gedeelte van de
blog naar “instelling” te gaan en op het kopje “lezen” klikken.
Selecteer vervolgens de optie “statische pagina” en geef kies je “Home” pagina als voorpagina en je
“blog” pagina als berichten pagina.
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Hiermee zorg je ervoor dat als mensen je domeinnaam intypen, ze de “Home” pagina te zien krijgen
en wanneer ze vervolgens via het menu op “blog” klikken krijgen ze alle blog artikelen te zien die je
hebt gemaakt.
In de volgende stap leg ik je uit hoe je artikelen schrijft voor op je blog zodat je straks die “blog”
pagina kunt aanvullen met nuttige en/of amuserende artikelen.

Klik hier voor de video instructie van Stap 2
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Stap 3, artikelen schrijven
Als je artikelen wilt gaan schrijven moet je eerst even via het linker menu op “Berichten” klikken en
vervolgens moet je klikken op “Nieuw bericht” je kunt nu beginnen met het maken van een nieuw
artikel voor op je blog.

Waar moet je opletten bij het schrijven van een artikel?
•
•
•

De structuur van de tekst
De leesbaarheid van de tekst
Een afbeelding of video erbij

De structuur
Allereerst is het bij een artikel belangrijk dat je tekst een goede structuur heeft.
Denk hierbij aan in ieder geval een titel die het onderwerp van je artikel aankondigt, en vervolgens
een inleiding waarin je het onderwerp introduceert.
Vervolgens heb je een middenstuk daarin ga je dieper in op het onderwerp, en tot slot heb je een slot
hierin geef je een kleine samenvatting van je artikel of trek je een conclusie.

De leesbaarheid
Het is voor je lezers erg belangrijk dat een tekst goed/makkelijk leesbaar is, je kunt je artikel vrij
eenvoudig makkelijk te lezen maken door gebruik te maken van:
•
•
•

Tussenkopjes
Dik gedrukte woorden
Opsommingsmarkeringen

Zo kun je het middenstuk van je artikel vaak opdelen in verschillende alinea’s en iedere van die
alinea’s kun je vaak zelfs een eigen tussenkopje geven.
Op die manier wordt het voor de lezer een stuk makkelijker om snel te zien waar de tekst overgaat,
en zodoende weten de lezers ook eerder waar ze moet kijken voor de informatie waar ze naar
opzoek zijn.
Dit zorgt weer voor een beter leeservaring voor de bezoeker van je blog en zo blijft de lezer ook
langer op je blog.
Tenslotte kun je bijvoorbeeld gebruik maken van opsommingmarkeringen in het geval dat je een
opsomming ergens van geeft.
Zo is het voor iemand makkelijker om:
•
•
•

Eerste voorbeeld
Tweede voorbeeld
Derde voorbeeld

Te lezen, dan: Eerste voorbeeld, Tweede voorbeeld, Derde voorbeeld.
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Het toevoegen van een afbeelding of video.
Klik op de knop “Media toevoegen” (boven je artikel) .

Klik vervolgens op de knop “Bestanden uploaden” en selecteer de afbeelding of video van je
computer die je wenst toe te voegen aan je artikel of pagina.

Een laatste tip
Als laatste tip zou ik je nog mee willen geven om je artikel persoonlijk te houden, gebruik
bijvoorbeeld “je” in plaats van “u”.

Klik hier voor de video instructie van Stap 3

Hiermee zit het maken van je blog er op, hopelijk is alles goed gegaan.
Wij hebben nog 2 stappen toegevoegd, dit zijn links naar video’s die wij hebben gemaakt en hierin
leggen wij je uit hoe je bezoekers kunt krijgen op je blog & hoe je geld kunt gaan verdienen met je
blog.
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Stap 4, Bezoekers op je blog krijgen
Bekijk hier de video waarin we verschillende manier om aan (gratis) bezoekers voor je blog te krijgen.

Stap 5, Geld verdienen met je blog
Bekijk hier de video waarin we je verschillende simpele manieren leren om geld te gaan verdienen
met je eigen blog.

Tot slot
Hopelijk is het maken van je blog gewoon helemaal goed gegaan, en zal je nog veel plezier gaan
beleven aan je blog.
Mocht je ergens in eerste instantie niet helemaal uitkomen neem de video van de des betreffende
stap nog even rustig door en volg alle stappen zorgvuldig.
Succes!!
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