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Handleiding basis Gutenberg 

Als je met een page builder zoals Beaver Builder, Divi of Elementor werkt, dan maak je pagina’s op aan de 
voorkant van je website met behulp van de page builder. En kun je volledig gebruik maken van alle 
mogelijkheden die de page builder heeft.
Maar maak je geen gebruik van een page builder, dan zal je WordPress pagina’s maken met behulp van de 
editor van WordPress zelf. 
 
Voor berichten gelden andere regels dan voor pagina’s op een website. Pagina’s worden als statisch gezien. 
Die maak je aan en zullen in de meeste gevallen niet meer zo vaak wijzigen. Berichten daarin tegen worden 
gezien als dynamisch. Dit zijn vaak de nieuwsberichten of blogs. Hiervan komt in de meeste gevallen 
regelmatig een nieuwe bij. 
 
Berichten worden aan de achterkant van de website opgemaakt en hebben aan de voorkant allemaal een 
zelfde indeling/uiterlijk. Natuurlijk zijn er wel mogelijkheden om een bericht anders eruit te laten zien, maar dan 
is die instelling ook meteen voor alle berichten.

Gutenberg 
Voor het opmaken van berichten en voor diegene die geen gebruik maken van een page builder, maak je 
gebruik van de standaard WordPress editor genaamd Gutenberg.
  
Gutenberg bestaat uit allemaal verschillende blokken die je op je pagina kan invoegen om die op te bouwen. Je 
hebt dus een blok Titel, een blok Afbeelding, een blok Kolommen, een blok Paragraaf en ga zo maar door. 

Bij een nieuw bericht of pagina geef je altijd als eerste een titel mee. 
En vervolgens ga je je bericht opmaken met de Gutenberg blokken.
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Klik bovenaan op het plusje om de diverse Gutenberg blokken te openen. Je zal zien dat de blokken in 
verschillende categorieën zijn onderverdeelt.

Zodra je met je muis over een blok heen gaat zal aan de zijkant meer informatie over het blok getoond worden.
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Zodra je een blok aanklikt zal die ingevoegd worden op de pagina daar waar je muis stond.
Dan kun je, afhankelijk van welk blok je heb gekozen, de tekst, tussenkop, afbeelding, etc… aanpassen/
bewerken.

Afhankelijk van wat voor soort blok het is heb je of boven het blok of aan de rechterkant de mogelijkheid om 
opmaak voor dit te wijzigen.
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Op deze manier kun je elk blok apart bewerken en opmaken.
Wil je een blok verwijderen, omdat je de verkeerde heb ingevoegd.
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Selecteer dan eerst het blok en klik daarna op de 3 puntjes.

  

Wil je een blok verplaatsen omdat die op de verkeerde plek is ingevoegd. 
Selecteer dan het betreffende blok. En klik op de pijltjes om het blok naar boven of naar beneden te 
verplaatsen. Of op de 6 puntjes om het blok te verslepen naar een andere plek.
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Dit zijn de basis begrippen om via Gutenberg blokken je pagina of bericht op te maken. 
Met de nieuwe WordPress updates worden er ook regelmatig nieuwe blokken toegevoegd.
Gutenberg is flink in ontwikkeling. De bedoeling is dat Gutenberg straks bijna als een page builder kan 
functioneren op je website.

Heb je liever de Toolbar voor het bewerken van de blokken op 1 vast plek aan de bovenkant van je scherm. 
Klik dan op de 3 puntjes aan de rechterkant van je scherm en vink Top toolbar aan. 
Je zal zien dat zodra je een blok selecteert de opmaak balk niet boven aan het blok verschijnt, maar bovenin je 
menu balk.

Wil je terug naar je WordPress menu of website dashboard, klik dan op het WordPress logo links bovenin.

Omdat je je pagina’s en berichten in deze verwerkingsfase eigenlijk niet op breed scherm ziet, weet je soms 
met het maken van kolommen of invoegen van een afbeelding naast een tekst niet precies hoe dat er dan op 
groot scherm uit komt te zien. 

Ik werk in Gutenberg eigenlijk altijd met Schermvullende weergave. Tegenwoordig volgens mij ook standaard 
als je WordPress installeerd. 
Wil je nu toch graag de WordPress menubalk zien aan de linkerkant, dan kan dat natuurlijk ook.
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Klik aan de rechts bovenin weer op de 3 puntjes. En kies dan voor Volledige scherm modus. En de linkermenu 
balk verschijnt weer in beeld.

Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden met Gutenberg, maar dit zijn de basis functies. Ga gerust op 
onderzoek uit. Maak een testbericht aan en kijk wat er allemaal mogelijk is.
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Disclaimer 
Laura Loos verleent jou hierbij toegang tot www.lauraloos.nl (de website). Deze 
website is alleen bestemd voor eigen of intern gebruik door jou. Het is dan ook niet 
de bedoeling dat je content (artikelen, foto’s, filmpjes, e.d.) van deze website 
verveelvoudigt en / of openbaart voor andere (commerciële) doeleinden. 

Beperkte aansprakelijkheid 
De op de website aangeboden informatie is door Laura Loos met zorg samengesteld. Toch kan 
het voorkomen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en / of onjuist is. 
Laura Loos kan op geen enkele wijze garanderen dat de informatie juist, actueel, volledig of kwalitatief is. De prijzen die 
op deze website worden getoond zijn dan ook onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Je kan Laura Loos niet 
aansprakelijk stellen voor dergelijke fouten. Laura Loos kan helaas niet garanderen dat deze website (en de voor de 
website gebruikte servers) vrij is van computervirussen en andere malware. Laura Loos aanvaardt hiervoor geen enkele 
aansprakelijkheid. 

Een actuele website 
Laura Loos kan de informatie die op deze website wordt getoond op ieder gewenst moment wijzigen. 

Websites van derden 
Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Laura Loos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
de schade die jij - of een derde - lijdt doordat jij via een externe hyperlink een andere website bezoekt. 

Auteursrechten  
Alle teksten, afbeeldingen, werkboeken, handleidingen, logo’s, video’s en andere materialen op deze website 
(waaronder nadrukkelijk ook de kennisbank wordt begrepen) mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
worden gewijzigd, gekopieerd of op andere wijze door jou worden gebruikt. Alle rechten van intellectuele eigendom van 
deze website liggen bij Laura Loos of haar licentiegevers. Indien jij in de veronderstelling bent dat de content op deze 
website jouw (intellectuele eigendoms-)rechten schaadt, wordt je verzocht een e-mail te sturen naar laura@lauraloos.nl.

Privacy en cookies 
Laura Loos verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. Meer informatie over de verwerking van 
jouw persoonsgegevens en de cookies die worden gebruikt kan je vinden in de privacy-en cookieverklaring.
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