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Stappenplan
1. ONTVANGEN GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD
Voorafgaand aan dit stappenplan zal je docent je toevoegen op basis van
je emaildres of UvANetID. Als je bent toegevoegd via email ontvang je
onderstaande melding:

In deze mail krijg je een gebruikersnaam toegewezen waarmee je een
wachtwoord kan instellen. Als je met UvANetID bent toegevoegd hoef je geen
nieuw wachtwoord aan te maken en kan je direct inloggen (door naar stap 3).

2. INSTELLEN NIEUW WACHTWOORD
Nadat je op de link hebt geklikt in je mail kan je een nieuw wachtwoord
instellen. Stel nu een nieuw wachtwoord in die voldoet aan de eisen zoals
beschreven in het kader.
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3. INLOGGEN IN DE WORDPRESS OMGEVING
Nadat je een wachtwoord hebt ingesteld kan je inloggen. Klik daarom op
de link inloggen en login met je gebruikersnaam of emailadres en je zojuist
gecreëerde wachtwoord. Je kan ook bij het inlogscherm komen door te surfen
naar http://www.geschiedenislab.humanities.uva.nl/wp-login.ph Als je bent
toegevoegd via je UvANetID kan je inloggen zoals je gewend bent.
Log nu in.

3. MAAK EEN NIEUW BERICHT AAN
Eenmaal ingelogd kom je op het zogenaamde Dashboard terecht. Hier zie je
aan de linkerzijde een menu. Om een nieuw bericht aan te maken moet je met
je muis navigeren naar het kopje BERICHTEN, waarna een drop-down menu
tevoorschijn komt en je kan klikken op het kopje NIEUW BERICHT. Klik daar op
om een nieuw bericht aan te maken.
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4. STEL JE BERICHT IN
Voordat je aan je bericht (de uiteindelijke blogpost/opracht) gaat werken,
is het nodig een en ander in te stellen. Dit doe je op deze pagina. De
pagina bestaat uit verschillende blokken waarin je verschillende dingen kan
aanpassen. We nemen alle blokken door.
- TITEL: Geef je bericht een passende titel.

-CONCEPT: Sla je concept regelmatig op. Ook kan je hier je bericht 		
bekijken voordat het online te vinden is.

- BERICHTTYPE: Kies hier het berichttype. Voor de opdracht behorend bij
dit vak kies je altijd “Standaard”.
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- CATEGORIE: Kies een categorie waarbij jouw bericht hoort.
Voor dit vak moeten alle berichten gekoppeld worden aan de categorie
“Bronanalyses”.

- TAGS: Geef je bericht tags. Met tags kan je blogartikelen ordenen. Let
op dat je niet teveel tags toewijst. Maximaal drie tags is voldoende.

- UITGELICHTE AFBEELDING: Kies of upload een uitgelichte afbeelding.
Een uitgelichte afbeelding (of in het Engels: featured image) is een
afbeelding die in WordPress aan berichten kan hangen. Dit zorgt ervoor
dat die afbeelding naast je bericht komt te staan in archieven, 			
categorieën en andere blogpagina’s.
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- OVERIGE BLOKKEN: Er zijn nog een aantal andere blokken die je niet
hoeft in te stellen. Deze staan als het goed is ingesteld zoals hieronder
in de afbeelding. Indien dit niet het geval is, pas ze dan aan naar de 		
instellingen zoals hieronder weergegeven..
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4. SCHRIJF JE BERICHT
Wordpress heeft een eigen tekstverwerker. Het is echter sterk aan te raden
je tekst eerst in Word te schrijven en daarna te kopiëren naar Wordpress. Let
daarbij wel op dat je de tekst zonder opmaak moet kopiëren want anders loop
je het risico dat een en ander gaat verspringen of er anders uit komt te zien.
In de video-tutorial over de tekstverwerker van Wordpress (te vinden op de
website) wordt nader toegelicht hoe je dit het best kan aanpakken.
*Let op: Je kan natuurlijk ook direct in Wordpress werken. Zorg er dan wel
voor dat je regelmatig je werk als concept opslaat.

*Tip: Als je gaat werken met afbeeldingen of video is het verstandig om die
niet te centreren. Op die manier komen ze netjes tussen de tekst te staan.

*Tip 2: Je kan een ondertitel toevoegen aan afbeeldingen door op de
ingevoegde afbeelding te klikken en daarna te klikken op het potloodje.
Vervolgens schrijf je een onderschrift in het daarvoor bestemde vak.
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4. PUBLICEER JE BERICHT
Als je klaar bent met je bericht is het tijd om het te publiceren. Dit doe je door
op de blauwe knop “Publiceren” te klikken. Als je bericht reeds is gepubliceerd
zal deze tekst veranderd zijn naar “Bijwerken”. Klik zodra je klaar bent op
deze knop en daarna op de knop “Wijzigingen bekijken”. Je bent nu klaar!
Je kan altijd je bericht aanpassen nadat het is gepubliceerd.
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