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Wordpress installeren is best eenvoudig, maar je moet maar net even weten hoe je het aan moet 
pakken. Hier heb ik omschreven hoe ik het gedaan heb. Ik geef geen garanties dat dit de beste manier 
is! 
Ik ga er even vanuit dat je nog geen website online hebt en je site direct in je root wilt zetten. Daarna zal 
ik toelichten hoe je je Wordpress blog in een submap kunt zetten of kunt verhuizen binnen je site. 
 
 

1. Downloaden Wordpress 
Wordpress is geen programma dat je op je computer gebruikt, maar online. 
Op nl.wordpress.org kun je de Nederlandse versie van Wordpress downloaden. Je kunt natuurlijk 
ook voor de Engelse versie kiezen. Pak de zipfile uit, je hebt nu een mapje “wordpress” op je 
computer staan. De installatie staat ook uitgelegd in het bestand readme.html dat in de wordpress 
map staat. 
 
2. Teksteditor 
Je hebt een teksteditor nodig om wat bestanden aan te passen. Download bijvoorbeeld Notepad++ 
hiervoor. 
 
3. Aanmaken database 
Ik werk met Sohosted, maar ga er vanuit dat het bij andere providers soortgelijk werkt. Login op het 
control panel (“Helm” bij Sohosted). Je kunt hier eerst je wachtwoord veranderen als je dat 
makkelijker vind. Selecteer je domein en ga naar database manager. Kies “voeg nieuwe toe” en 
noem die bijvoorbeeld mijndomeinnaamdata. Vul gebruikersnaam en wachtwoord naar keuze in. 
 
4. wp-config.php aanpassen 
In de wordpress map op je computer zie je het bestand wp-config-sample.php. Pas de 
bestandsnaam aan naar wp-config.php. Open dit bestand in Notepad++ of andere teksteditor. Je 
moet nu wat waardes veranderen in de waardes die je bij de aanmaak van je database gekozen 
hebt. 
 
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** // 
/** The name of the database for WordPress */ 
define('DB_NAME', ' mijndomeinnaamdata '); 
 
/** MySQL database username */ 
define('DB_USER', 'gebruikersnaam'); 
 
/** MySQL database password */ 
define('DB_PASSWORD', 'wachtwoord'); 
 
Bij Sohosted ben je nu klaar, zou kunnen dat je bij een andere provider je DB_HOST ook aan moet 
passen. 
 
 
 
 



5. Uploaden 
Nu is alles klaar om te uploaden. 
Log in op je ftp://. De inloggegevens heb je van je host gekregen. Bij internet explorer kan je onder 
tab “pagina” kiezen voor “ftp-site in windows verkenner openen”.  
Kies het mapje wwwroot (bij Sohosted). Je kunt nu de _inhoud_ van de wordpress map, dus niet de 
map zelf, hier naar toe kopiëren. Dit duurt even, aan te raden is om het in stapjes te doen om 
vastlopen te voorkomen. 
 
6. “5 minuten installatie” van Wordpress 
Surf nu naar http://jedomeinnaam.nl. Je krijgt nu het installatiescherm van Wordpress en kunt de 
instructies volgen. Als het goed is wordt je daarna doorgestuurd naar de login pagina van 
Wordpress. 
 
7. Het dashboard van Wordpress 
Okay, alles is geïnstalleerd! Nou ja, alles… Nu begint de zoektocht naar een mooi thema (layout) 
voor je blog. Vaak kan je in thema’s van alles aan passen. Soms wil je deze thema’s nog aanvullen 
met plugins voor dingen die ontbreken. Zie stap 8 en 9. 
Bij “gebruikers → je profiel” kun je je gegevens invullen. Onder “instellingen → algemeen” kun je je 
siteomschrijving e.d. invullen. 
Bij “permalinks” kan je kiezen voor een wat mooiere link naar je blogpost. Kies bijvoorbeeld 
aangepaste structuur:  index.php/%postname%/ 
Onder “weergave → widgets” kan je witgets (kleine toepassingen) plaatsen. Bijvoorbeeld links naar 
andere pagina’s, een tagwolk, archief, een twitterplugin etc. 
 
Berichten schrijven is eenvoudig. Je kunt categorieën aanmaken waarin je je berichten 
onderverdeeld. Sommige thema’s laten aparte linkjes zien naar je categorieën. Verder is het handig 
om bij je bericht tags in te vullen. Dit zijn zoekwoorden die het onderwerp van je bericht weergeven. 
 
Naast je blogpagina kun je nog andere pagina’s aanmaken. Je kunt ook instellen dat je website 
opent met een van deze pagina’s. Dit doe je onder instellingen → lezen. Kies een statische pagina. 
 
8. Thema’s 
Ga naar weergave → thema’s → thema’s installeren. Je kunt nu zoeken naar een thema. Meer 
thema’s zijn te vinden op http://wordpress.org/extend/themes/ Deze kun je downloaden als zipfile. 
Vanuit je dashboard kun je ook eenvoudig direct dat zipfile installeren via thema’s installeren → 
uploaden.  
Kan ook via je ftp://. Dan moet je de zipfile uitpakken en het mapje plaatsen onder wwwroot/wp-
content/themes. 
 
9. Plugins 
Plugins zijn te installeren via plugin → nieuwe plugin. Of te vinden op 
http://wordpress.org/extend/plugins/  Activeer vervolgens de plugin. 
Aan te raden zijn de volgende plugins: 
XCloner: hiermee kan je een backup maken van de Wordpress site. Doe dit regelmatig, in ieder 
geval voordat je een nieuwe Wordpress versie installeert. 
Akismet: deze staat standaard geïnstalleerd, maar moet je dus nog activeren. Is bedoelt om spam 
tegen te gaan bij de comments op je blogposts. 
Wordpress SEO: search engine optimalisation voor je website 
Google Analytics for Wordpress: met Google Analytics de statistieken van je site bekijken 

 



Verder heb ik de volgende plugins geïnstalleerd als aanvulling op mijn thema: 
Addthis Social Bookmarking Widget: bezoekers kunnen hiermee je site toevoegen op hun social 
media site. 
Like: eenvoudige plugin om een Facebook Like knop toe te voegen aan je blog. 
Social Slider: balkje aan de zijkant van je blog waarin je linkjes naar je eigen social network sites op 
kunt nemen. 
Xhanch – My Twitter: Laat je twitter berichten zien. Bij weergave -> widgets kan je deze in je 
sidebar, zijkolom zetten. 
 

Wordpress in submap 
 
Mijn WordPress site staat in een submap van mijn gewone site. Ik heb mijn WordPress bestanden staan 
in de map mijndomeinnaam.nl/blog/WordPress. Omdat ik niet wilde dat WordPress in het adres 
zichtbaar is heb ik wat moeten aanpassen. 
 
Maak een kopie van je index.php bestand in de map WordPress en plaatst de kopie in 
mijndomeinnaam.nl/blog/ 
Open index.php in Notepad en pas de link aan door er WordPress (verwijst dus naar je map waar 
WordPress oorspronkelijk staat) aan toe te voegen: 
 
/** Loads the WordPress Environment and Template */ 
require('./WordPress/wp-blog-header.php'); 
 
Verder moet je in naar de map blog het .htacces bestand kopieren. Is dit bestand niet aanwezig dan kun 
je waarschijnlijk gewoon een leeg bestand aanmaken met Notepad en dit opslaan als .htaccess en 
uploaden in de map blog. 
Sohosted ondersteunt echter geen .htacces bestanden en zij geven aan dat je een iirf.ini bestand moet 
maken en uploaden in de map blog met de volgende inhoud: 
 
# WordPress 
# 
# Activeer de onderstaande rewrite-regels. Om URL rewriting (Permalinks) te activeren in WordPress 
kan je 
# klikken naar Permalinks -> 'Custom Permalinks Structure' aanklikken en als waarde  /%postname%/ 
opgeven. 
# De regels gaan er vanuit dat WordPress in de map WordPress staat. 
# Indien dat niet het geval is kan je de waarde 'WordPress/' weghalen. 
# 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d 
RewriteRule /WordPress/. /WordPress/index.php [L,QSA] 
 
Nu nog even in je dashboard aanpassen waar alles staat. Ga naar instellingen. Je WordPress adres is 
nu http://www.mijndomeinnaam.nl/blog/WordPress en het adres van deze site is geworden 
http://www.mijndomeinnaam.nl/blog 
 
Soortgelijke actie kun je dus ook uitvoeren als je je WordPress bestanden niet allemaal in je root wilt 
hebben staan. 
 
Succes!!! 


