
Een nieuwe pagina
aanmaken



1. Klik op pagina’s in het linkermenu
2. Klik op de titel van een pagina of op ‘nieuwe

pagina’ om deze te openen / bewerken

Wanneer je met je muis over de titels heen
beweegt, zie je dat er ook extra opties zoals ‘snel
bewerken’ verschijnen. Je kunt daar ook een
pagina naar de prullenbak verplaatsen
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1. Hier voeg je de titel van de pagina in.
2. Een pagina kun je hier als concept opslaan
3. Een voorbeeld van je nieuwe pagina kun je

via deze button bekijken. Wijzigen zijn pas 
zichtbaar wanneer je deze eerst hebt
opgeslagen als concept of gepubliceerd.

4. Je publiceert een pagina via deze button. 
Eenmaal gepubliceerd sla je wijzigingen hier
ook mee op. 

5. Dit is de WordPress editor. Deze wordt over 
het algemeen niet gebruikt in de website. 
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Met de page-buildersectie bouw je een pagina
op:
1. Met Wrappers en Collumns kun je de pagina

indelen in kolommen en ‘balken’.
2. Hier kun je vervolgens elementen in slepen. 
3. Onder templates vind je standaard blokken

en pagina onderdelen. Deze kun je
gebruiken ter inspiratie en eventueel
overnemen.

4. eigen gemaakte templates van hele pagina’s
of onderdelen vind je hier. 
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