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Basis WordPress Dashboard 

Inloggen Website 

Ga naar www.jouwwebsitenaam.nl/wp-admin
En log op onderstaand scherm in met je inloggegevens.
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WordPress dashboard basis 

Als je bent ingelogd op je WordPress dashboard zie je het volgende.

Wat zie je in de bovenste balk: 

Van links naar rechts de onderdelen die je ziet.
- de naam van je website en als je daarop klikt ga je meteen naar de voorkant van je website.
- aantal reacties die zijn binnengekomen op je site.
- + nieuw: snelknop om een nieuwe pagina, bericht, media (afbeelding bibliotheek), etc. aan te maken (Maak 

je gebruik van een page builder op je website, dan kun je deze functie beter niet gebruiken).
- dan zijn er een aantal plugin’s die, als je die geïnstalleerd en geactiveerd hebt, snel te benaderen zijn door 

het icoon van de plugin in de bovenbalk. Zoals hier in het voorbeeld: Yoast SEO en WP Rocket.
- Helemaal rechts zie je de naam van de gebruiker van de website en daar kun je ook je profiel aanpassen.
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Wat zie je op de beginpagina van je dashboard: 

Hier zie je verschillende meldingen, vanuit WordPress zelf, maar ook een aantal plugin’s zetten 
hier informatie neer. Je kunt zelf bepalen welke informatie je op je beginpagina wil zien.
Je kunt dit instellen onder Scherminstellingen dat je aan de rechterkant bovenin ziet. Door dit open te klappen, 
kun je meldingen uit of aan zetten.

Je kunt ook naar wens de informatie blokken verschuiven en indelen. Door met je muis op een blok te gaan 
staan en te slepen naar een andere plek.

Wat zie je in de linkerbalk: 

Hier vindt je eigenlijk alle informatie, plugin’s en functies van je website. Je kunt hier je 
berichten, media en pagina's bereiken.  
Sommige plugin’s maken na installeren en activeren een kopje aan in deze balk, waar je de 
instellingen van de betreffende plugin kan aanpassen.
Daarnaast kun je hier onder Weergave je thema van je website vinden. 
Onder Weergave staat ook het menu van je website.
Eigenlijk alles wat je nodig heb om zaken op je website aan te passen en te onderhouden 
kun je hier wel vinden. Kijk eens rustig per kopje wat je daar allemaal ziet.
Het kan zo zijn dat je website door iemand anders is gemaakt en dat je website daar ook na 
oplevering onderhouden wordt. Of dat je bijvoorbeeld in een team werkt, waar iemand 
anders hoofdverantwoordelijke is voor de website. Dan kan diegene je als gebruiker 
toevoegen en er voor zorgen dat je niet alles ziet in je dashboard en dus ook niet overal bij 
kan om te wijzigen. 
Je zal dan alleen bij die onderdelen kunnen die voor jou en je werk relevant zijn. Bijvoorbeeld 
alleen bij berichten, media (afbeeldingen bibliotheek) en pagina’s.

Het verschil tussen berichten en pagina’s. 
In de linkermenu zie je beide staan. 
Pagina’s: zijn de vaste pagina’s zoals Home, diensten en contact. Deze pagina’s zijn 
statisch, worden aangemaakt en zullen niet regelmatig veranderen. 
Berichten: dit zijn de blog of nieuws berichten. Dus de berichten waarvan je regelmatig een 
nieuwe aanmaakt. 

Als je iets wil wijzigen of aanmaken, moet je eerst goed nadenken waar je wat in wil wijzigen. 
Is het dus op een pagina of in een bericht.
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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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