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Pages - posts

Theme - Divi

Divi Builder

Lay-outs

Alle pages aanmaken

Menu maken

Werken met de Divi Builder

Inhoud
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https://www.codeinwp.com/blog/wordpress-statistics/
https://wordpress.com/
https://wordpress.org/

Wordpress

● CMS

● Wereldwijd meest gebruikt

● Oorspronkelijk begonnen als Blog

● Open Source

● Steeds meer themes en plugins beschikbaar

LES 2

https://www.codeinwp.com/blog/wordpress-statistics/
https://wordpress.com/
https://wordpress.org/


Wordpress begrippen

Pages - pagina’s in je website

Posts - artikelen 

Media - alle foto’s en galleries

Plugins - alle extra functionaliteiten

Widgets - toevoegingen in de zijbalk

Themes - voorgeprogrammeerde stijl
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https://www.elegantthemes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zH0xUAb3Yws

Divi theme

Divi builder

Drag & drop

Keuze uit veel lay-outs
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https://www.elegantthemes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zH0xUAb3Yws


Inloggen

http://_____________.wordpress.suares.com

http://_____________.wordpress.suares.com/wp-admin

User name: voornaam

Password: voornaamachternaam
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Password en tagline

Ga naar Howdy, _____ en klik op ‘Edit My 

Profile’.

Klik op ‘Generate password’ en maak zelf 

een password.

Klik op ‘Update profile’ onderaan de 

pagina.

Ga naar Appearance > Customize

Kies voor General Settings > Site Identity

Vul je Site Title en  je tagline in.

Laad op je Site icon op (logo).

Klik op ‘Publish’.
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Divi builder - werkt in een page of in een post

Edit - bewerken

Copy - kopieren

Indeling veranderen

Delete - verwijderen
               

Kies voor ‘Load Layout’ om een bestaande 
layout te laden
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Pagina’s aanmaken

LE 2

Klik op Pages > Add new

EENMALIG: klik op Screen Options en vink opties uit zoals 

hieronder (dit blijft gelden voor alle toekomstige pages)
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Stappen

Titel invullen

Use The Divi Builder 
aanzetten

Text erin zetten met 
info wat er op de 
pagina moet komen

Parent aangeven indien 
subpage

Order aangeven (bijv. 
100 - 200 - 300 etc.)

Update klikken



Resultaat

Klik op Pages

Je hebt nu een overzicht 
van alle pagina’s en 
subpagina’s in een 
overzichtelijke volgorde.

Muis over een titel, klik 
op quick edit om titel, 
parent, volgorde of 
permalink aan te passen



Menus aanmaken
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1. Klik op Appearance > Menus

Vul de naam van het menu in, bijv. ‘Hoofdmenu’ en klik op Save menu

Vink daarna ‘Primary Menu’ aan en save nogmaals

2. Selecteer in de linkerkolom 

de pagina’s die je aan het 

menu wil toevoegen klik op 

Add to menu

3. Drag en drop de menu items 

zodat ze in de juiste volgorde

komen. Klik op Save Menu en 

controleer of het menu op de website verschijnt
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Layout

Section

Row

Module



DIVI modules

https://www.elegantthemes.com/d
ocumentation/divi/modules/

https://www.elegantthemes.com/d
ocumentation/divi-builder/

https://www.elegantthemes.com/documentation/divi/modules/
https://www.elegantthemes.com/documentation/divi/modules/
https://www.elegantthemes.com/documentation/divi-builder/
https://www.elegantthemes.com/documentation/divi-builder/


1. Zorg dat de volgende onderdelen klaar zijn:
a. Definitief wire frame
b. Pagina’s aangemaakt 
c. Menu aangemaakt

2. Zorg dat je alle info hebt, dus teksten en beeldmateriaal, voor de 
pagina’s Contact en Over ons/About us.
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