
WordPress is een content management systeem (CMS) 
wat bedoeld is om blogwebsites mee te maken. Op blog-
websites kan een ieder die dat wil informatie publiceren 
in nieuwsvorm (berichten) of in de vorm van weblogs 
(blogs). Stel je daar een site bij voor, bijv. informatie over 
auto's waarbij de auteur de laatste nieuwtjes 'post'. Pos-
ten is het plaatsen van een bericht. Blogwebsites staan 
het dan vaak toe dat de lezer commentaren kan plaatsen 
op deze berichten. De inhoud van zo'n blogsite kan over 
álles gaan.

In deze cursus zal je de volledige basis van WordPress leren. Je 
bent na de cursus in staat om een eigen WordPress blogweb-
site op te zetten en aan te passen.

De WordPress Basics training wordt gegeven door een erva-
ren trainer. Het lesmateriaal bestaat uit een boek en een rea-
der, die speciaal door de trainer is samengesteld.

WordPress Basics
Hoe werkt WordPress?

CMM training

'Thank You for 
using WordPress' 

College of MultiMedia    |   Egelenburg 150-152, 1081 GK  Amsterdam   |   tel 020 462 3939   |   fax 020 462 3930

www.cmm.nl   |   info@cmm.nl   |   MultiMedia Education B.V.   |   K.v.K. Amsterdam 33291946   |   Rabobank 32.46.75.232



College of MultiMedia    |   Egelenburg 150-152, 1081 GK  Amsterdam   |   tel 020 462 3939   |   fax 020 462 3930

www.cmm.nl   |   info@cmm.nl   |   MultiMedia Education B.V.   |   K.v.K. Amsterdam 33291946   |   Rabobank 32.46.75.232

Cursusduur:  2 dagen

Lestijden:  10.30 -17.30 uur 
 (incl. koffie-en lunchpauze)

Lesmateriaal: Een reader speciaal samengesteld   
 door de trainer. 

Kosten:  Zie de CMM cursussen prijslijst 

Lesoverzicht en onderwerpen

Dag 1 
1. Over WordPress
 - WordPress om te bloggen
 - WordPress is 'Open Source' (GPL Licentie)
 - WordPress als Content Management System
2. WordPress installeren
 - FTP, SQL, Database en hosting
 - WordPress automatisch installeren
 - WordPress handmatig installeren
3. WordPress management
 - WordPress' directory wijzigen
 - Backups maken
 - WordPress site verhuizen
 - WordPress security
 - WordPress talen
4. WordPress admin panel
 - Dashboard
 - Posts/Categories/Tags
 - Media/use media
 - Links
 -  Pages
 - Comments
 - Appearance
 - Plugins
 - Users
 - Tools
 - Settings

Dag 2 
5. WordPress usage 
 - Create a post
 - Create a page
 - Use themes
 -  Widgets
 - Menu's
6. WordPress plugins
 - Add/change a plugin

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor diegenen die de fundamentele 
kennis van WordPress onder de knie willen krijgen. 

Benodigde voorkennis
Van alle cursisten wordt de volgende voorkennis verwacht: 

- Enige ervaring met HTML en/of websites
- Basisvaardigheden in het gebruik van een computer
- Kennis van de Engelse taal (software en lesmateriaal  
 zijn in het Engels)
- De voertaal tijdens de cursus is Nederlands.

De voertaal tijdens de cursus is Nederlands.
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