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VIAVISIA VERZORGT DIVERSE TRAININGEN
VOOR DIVERSE CLIËNTEN ,BRANCHES EN
SECTOREN.

OVER VIAVISIA
Viavisia verzorgt klassikale en
maatwerk trainingen op diverse
locatie. Cursisten kunnen zich
individueel inschrijven voor een
klassikale training of een 1 op 1
training. Daarnaast behoren ook
bedrijfstrainingen tot de
mogelijkheden.

Het betreft interactieve trainingen.
Tijdens een cursus wordt de theorie
regelmatig afgeiwisseld met
oefeningen en opdrachten.
Eventueel vind aanpassing van de
lesstof aan de werksituatie van de
deelnemer(s) plaats.

Door de afstemming en interactie
worden cursisten succesvoller in
bijvoorbeeld hun werk. Ook kunnen
ze met de trainingen hun relatie tot
de arbeidsmarkt verbeteren.

TRAININGEN
WordPress

WordPress basis
WordPress 2 dagen
WoordPress 3 dagen
(Bootcamp)
WordPress Page builder
WordPress webwinkel

Webdesign
SEO
Google Analytics
Mailchimp
Fotobewerking

Adobe Lightroom
Adobe Photoshop
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https://viavisiacursussen.nl/cursussen/internet/seo-cursus/
https://viavisiacursussen.nl/cursussen/internet/google-analytics-basis-cursus/


INTRODUCTIE WORDPRESS
EN BASIS TRAINING WORDPRESS

WORDPRESS IN HET  KORT

WordPress is een zgn. CMS
(content management systeem).
Dat betekent dat je met behulp van
WordPress zelf je website kun
bouwen en beheren.

 WordPress is één van de meest
gebruikte CMS systemen en veel
mogelijkheden van WordPress zijn
vrij te gebruiken. Hierdoor zijn de
mogelijkheden van WordPress
eenvoudig uit te breiden.

 Of je nu een bedrijfswebsite, een
blogwebsite of webshop wilt, alles
is mogelijk. Daarnaast is WordPress
gebruiksvriendelijk en kun je zonder
technische kennis aan de slag VISUALIS
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DOEL BASIS  TRAINING
WORDPRESS

Gedurende deze training leer je, je
idee van een website omzetten in
een werkende WordPress website.

Na het volgen van de cursus ben je
in staat om een WordPress
website op het internet te
publiceren. 

De website is het visitekaartje van
je bedrijf: potentiële klanten
maken via je website wellicht voor
het eerst kennis met je bedrijf en
(potentiële) klanten kunnen op de
website allerlei relevante
informatie vinden.

DOELGROEP BASIS
TRAINING WORDPRESS

WordPress is geschikt voor
iedereen die een eigen website wil
bouwen en/of beheren zonder
gebruik te hoeven maken van
“code” of andere diepgaande
technische kennis.

En zonder daarbij afhankelijk te zijn
van webdesigners en'/of
programmeurs.
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INTRODUCTIE WORDPRESS
EN BASIS TRAINING WORDPRESS

VOORKENNIS BASIS
TRAINING WORDPRESS

Er is geen specifieke (technische)
kennis vereist. Wel zijn basis
computervaardigheden een must.
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CURSUSVORM BASIS
TRAINING WORDPRESS

Klassikaal en maatwerk (ook
online).

EEN CURSUS VOOR DEGENE DIE

ZELF  EEN WEBSITE  WIL  BOUWEN



SAMENVATTING INHOUD
BASIS TRAINING WORDPRESS

SAMENVATTING
BASIS  TRAINING
WORDPRESS
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BASIS  WORDPRESS

Berichten en pagina’s
aanmaken
Video’s en afbeeldingen
plaatsen
Menu’s, widgets instellen enz.
Werken met formulieren
Thema’s kiezen (sjabloon
welke uitstraling website
bepaald)
Plug-ins kiezen (uitbreidingen
op WordPress)

Tijdens de training bouw je stap
voor stap je eigen website met je
eigen (huis)stijl. Uiteraard wordt 
 van de website. Tot slot krijg je
basistechnieken uitgelegd, waarmee
je de vindbaarheid van je website
kunt verhogen. Na afloop ga je zo
wie zo met een hoop “tips en tricks”
naar huis.



TRAINING INGEDEELD IN MODULES 

MODULE 1 :
INTRODUCTIE
WORDPRESS

Installeren WordPress
Verkennen van het dashboard
van WordPress
Instellingen WordPress.
Begrippen: berichten, pagina's,
widgets, menu's, permalinks
Werkwijze, werkvolgorde
WordPress
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MODULE 2:  
ALGEMENE
INSTELLINGEN

Algemene instellingen en SEO
(zoekmachine optimalisatie)
Homepagina en blogpagina
toewijzen
Permalinks: internetadressen
website de juiste structuur
meegeven
Ter voorbereiding juiste
afbeeldingsafmetingen
instellen

MODULE 3:  
PAGINA'S  EN BERICHTEN
AANMAKEN

Plaatsen en bewerken van
pagina's en berichten.
Werken met de “Gutenberg”
editor
Pagina/bericht blokken + hun
eigenschappen
(Koppen, paragrafen,
afbeeldingen, links, lijsten,
kolommen, YouTube video's
enz.)
Pagina/bericht eigenschappen
Pagina sjablonen
“Dummy” teksten



TRAINING INGEDEELD IN MODULES 

MODULE 4:
MEDIABIBLIOTHEEK
(AFBEELDINGEN)

Plaatsen en bewerken van
afbeeldingen in
Mediabibliotheek
Afbeeldingen in de
mediabibliotheek beheren.
Afbeeldingen via de
mediabibliotheek in bericht of
pagina invoegen
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MODULE 5:  
MENU'S
OPBOUWEN

Menu's aanmaken
Menu locaties en menu aan
juiste locatie koppelen
Pagina's website in menu
plaatsen
Externe pagina's aan menu
koppelen
Categorieën in menu plaatsen
Menu's aanpassen en beheren

MODULE 6:  
WIDGETS

Wat zijn widgets? Hoe plaats je
ze en hoe pas je ze aan?
Widget locaties
Widgets in locatie(s) plaatsen
Standaard widgets uitbreiden



TRAINING INGEDEELD IN MODULES 

MODULE 8:
WORDPRESS THEMA'S

Verkennen en werken met
“thema's.
Thema's kiezen/zoeken, waar
moet je op letten?
Verkennen thema's
Werken met “thema's
Aanbevolen thema's

VISUALIS
EE

R JE
 STY

LE

MODULE 9:  PLUG-INS
(UITBREIDEN
FUNCTIONALITEIT
WORDPRESS)

Zoeken, verkennen en werken
met “plug-ins.
Plug-ins kiezen, waar moet je
op letten?
Welke plug-ins zijn een must?
Aanbevolen plug-ins
Formulier plug-in
Back-up plug-in

MODULE 10:  BACK-UP
WEBSITE  MAKEN

Een back-up van je website
maken m.b.v. een plug-in

MODULE 7:
CUSTOMIZER

Introductie opmaak en lay-out
website aanpassen m.b.v.
“Customizer”


