
Cursus Onderwijs en ICT

Deel 21 (versie 1.0 NL 27-04-2011)
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Inleiding

Zelf ben ik niet zo’n blogger. Niet dat ik het niet heb geprobeerd trouwens. Al regelmatig 

ben ik gestart met een nieuwe blog, maar ik mis de (priori)”tijd” en discipline om met 

regelmaat een stukje te typen. Sinds kort schrijf ik wel elke dag een technische tip op 

www.tipvandedag.nl, maar dagelijks hele verhalen typen is er niet bij.

Toch spreekt het concept van bloggen me wel aan. Waar in de begintijd van het World 

Wide Web de pagina’s vaak statisch waren, hebben blogs er toe bijgedragen dat websites 

vaker en eenvoudiger geactualiseerd konden worden.

Het idee van een blog is heel eenvoudig. Je schrijft een (meestal) kort artikel op een 

website. Wanneer je weer een nieuw artikel schrijft, komt dit laatste bovenaan te staan.

Op deze manier hebben sommige websites enorme populariteit gekregen. Zo heeft 

bijvoorbeeld de site GeenStijl dagelijks miljoenen bezoekers. 

Maar ook op het gebied van Onderwijs en ICT is een groot aantal blogs te vinden. Zoek 

maar eens op Google naar de woorden Blog en Onderwijs.

Een meer recente ontwikkeling is de zogenoemde mini-blog. De meest bekende is zonder 

meer Twitter. Hierbij worden zeer korte berichten verzonden, maar meestal in een grotere 

frequentie. Over Twitter valt voldoende te vertellen om er een apart deel van de cursus 

aan te wijden.

In dit deel van de cursus laat ik een methode zien om relatief eenvoudig een volledig 

eigen blogserver op te zetten. Hierbij is enige gevorderde computerkennis noodzakelijk.

Maar als je de stappen nauwgezet volgt, moet het iedereen lukken om een eigen blog te 

starten.
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 De juiste provider selecteren voor Wordpress

 Vrijwel de meest bekende blogsoftware is het gratis programma Wordpress.

 Anders dan bij de programma’s, die in andere delen van deze cursus worden 

 behandeld, installeer je deze software op een webserver.

 Dat klinkt ingewikkelder dan het lijkt. Wat je in elk geval nodig hebt, is een 

 webserver met de volgende opties:

• ruimte om bestanden te plaatsen

• het recht om programma’s te “draaien” vanaf de webserver

• de mogelijkheid om een database aan te maken

  

Zelf maak ik altijd gebruik van de diensten van MijnDomein (geen sponsor hoor).

Deze hostingprovider is niet duur en heeft een makkelijke interface om de database 

aan te maken.

Kijk voor deze provider op:

www.mijndomein.nl 

Verder heb je ook nog een FTP programma nodig, waarmee je de bestanden op de 

webserver kan zetten. Zelf maak ik gebruik van het gratis FileZilla.

Je vindt dit programma op:

http://filezilla-project.org
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Wordpress downloaden

Voor je de software op de webserver van je provider kunt plaatsen, moet je deze 

eerst downloaden naar je eigen computer. 

Ga eerst naar: www.wordpress.org/download 

Klik hier op de knop ‘Download WordPress 3.1.2’.

 

Het programma wordt nu binnengehaald op de computer (in het bovenstaande 

voorbeeld een iMac van Apple).
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Wordpress uploaden

We gaan nu de bestanden op de server plaatsen.

Start je FTP programma (in mijn geval FileZilla)

Ga naar de instellingen van dit programma via het menu

‘File’ en ‘Site Manager...’. 
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Klik op de knop ‘New Site’.

Vul de benodigde gegevens in, zoals het onderstaande voorbeeld.

 

Klik vervolgens op de knop ‘Connect’.

Kies daarna de juiste directories. 

 Aan de linkerkant van het FTP programma:

 in de map Wordpress, die je net hebt gedownload.

 Aan de rechterkant:

 de map, waar je de blog in wilt hebben.

 Is dat gelijk onder je domeinnaam (bijvoorbeeld www.learningtour.nl) plaats 

 dan de bestanden direct in de “root” van de server.

 Bij MijnDomein is dat ‘public/sites/jouwdomeinnaam’. 

 Wil je een subpagina van je domein maken (bijvoorbeeld 

 www.learningtour.nl/blog), zorg dan dat een map met deze naam wordt 

 aangemaakt. Plaats in deze nieuwe map de bestanden. 
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Klik vervolgens aan de ‘Linkerkant van het FTP scherm’ op de rechter muisknop 

(of Ctrl + klik, op de Mac) en kies ‘Upload’.
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Een database aanmaken voor Wordpress

De blogs, die je straks gaat schrijven, worden opgeslagen in een database op de 

webserver. Deze gaan we eerst aanmaken.

Klik op de webserver op ‘Databases’.

Klik op ‘nieuwe database maken’.

Typ vervolgens een naam voor de database en klik op de knop ‘aanmaken’.

Na enige tijd ontvang je een e-mail met de gegevens van de database.

Deze mail heb je nodig voor de volgende stap!
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Het installeren van Wordpress

We gaan nu Wordpress echt installeren op de webserver. Dat is makkelijker dan je 

denkt.

Typ in de browser de naam van het domein eventueel aangevuld met de naam van 

de directorie (map) waar de bestanden in staan.

Eigenlijk veroorzaak ik hier een error, maar dat doe ik bewust. Hiermee slaan we 

een lastige handmatige stap over.

Klik op ‘create a Configuration File’.

Klik vervolgens op ‘Let’s go!’.
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Vervolgens vul je de gegevens in uit de ontvangen e-mail.

Klik op ‘Submit’.
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Klik op ‘Run the Install’.

Klik op ‘Install Wordpress’.
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Klik op ‘Log In’.

http://www.learningtour.nl/testwordpress/wp-login.php

Gebruik de loginnaam en het wachtwoord dat je net hebt gekozen.

Klik op de knop ‘Log In’.
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Na het inloggen kom je terecht op het Dashboard. Dit is de centrale plek, van 

waaruit je Wordpress kunt beheren.

Het gaat voor dit deel van deze cursus te ver om alle mogelijkheden te laten zien. 

Daarom beperk ik me hier tot het plaatsen van een eenvoudig bericht.

Rechtsboven in het Dashboard zie je ‘QuickPress’ staan. Dit is de meest eenvoudige 

manier om een bericht te plaatsen.

Typ de onderstaande gegevens over of bedenk je eigen tekst.

We vullen dus drie onderdelen in:

Titel:  komt straks boven het bericht

Content: het bericht zelf

Tags:  zoekwoorden, bijvoorbeeld voor Google
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Druk op ‘Publish’.

Het bericht wordt geplaatst op de blog, dat kun je zien door de gele balk die boven 

in het QuickPress scherm is verschenen.

Om te controleren of het bericht daadwerkelijk is geplaatst, klik je op ‘View post’.

En inderdaad, het bericht is geplaatst.

Je hebt nu je eigen blog gemaakt. In een vervolg op deze cursus zal ik laten zien 

hoe je je blog aan kunt passen aan je eigen wensen en multimedia kunt toevoegen 

aan de berichten.
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Opdracht bij deel 21

Creëer een Wordpress site, op een eigen server. Plaats een bericht op dit blog. 

Als je deze cursus volgt inclusief coaching, kun je deze opdracht insturen per e-mail 

naar: serge@learningtour.nl met als onderwerp “opdracht O en I, deel 21”. Je krijgt 

dan een beoordeling van de opdracht.

In het volgende deel

Deel 22 van deze cursus gaat over het maken van een website.

Ben je nog niet geabonneerd op deze cursus, kijk dan snel op 

www.learningtour.nl/cursus

Training en coaching op jouw school

Een schriftelijke cursus is natuurlijk heel handig als het gaat om tijd- en 

plaatsonafhankelijk leren, maar heeft als nadeel, dat je geen directe feedback krijgt van 

de trainer. Daarom kan ik ook trainingen en coaching geven op jouw school. Individueel en 

in groepsverband, van een dagdeel tot een uitgebreide leergang.

Wil jouw school hier gebruik van maken of wil je meer informatie, mail mij dan op: 

serge@learningtour.nl

Schrijven van instructies

Soms moeten complexe zaken eenvoudig worden uitgelegd. Door lange ervaring in het 

geven van trainingen en opleidingen op het gebied van ICT en techniek kan ik de schakel 

zijn tussen ontwerper en eindgebruiker. 

Heeft jouw organisatie behoefte aan helder (multi-mediaal) instructiemateriaal, mail me 

dan op serge@learningtour.nl 
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De cursus Onderwijs en ICT wordt mede mogelijk gemaakt door:

Paragin | Remindo, www.remindo.nl 

Paragin ontwikkelt systemen voor het onderwijs, bijvoorbeeld de online leeromgeving. 

RemindoContent

Medsto, www.medsto.nl    

Professionele voice-over, ook voor educatieve producties.  

Wil jouw organisatie deze cursus ook ondersteunen? 

Neem dan contact op via serge@learningtour.nl

Copyright © 2009-2011, LearningTour, Serge de Beer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever. 

Kopiëren en verspreiding van dit bestand als geheel is toegestaan! Graag zelfs.
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