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INTRODUCTIE 
In dit boek laat ik zien hoe je zelf op basis van een eigen ontwerp, een 
WordPress theme kunt maken. Basiskennis HTML en CSS is hiervoor wel 
nodig. PHP kennis is niet nodig. 

Nadat je klaar bent met het maken van een basis theme ga je dit  
optimaliseren en uitbreiden met andere theme bestanden.  

Daarna ga je een theme aanpassen zodat een gebruiker via  
Dashboard > Weergave > Aanpassen zelf een theme kan wijzigen. 

Verder toon ik hoe je met behulp van een Child Theme een bestaande 
theme kan aanpassen en hoe je gebruik kan maken van Starter theme. 

Als laatste onderdeel leg ik uit hoe je een theme in de Theme Directory 
van WordPress.org kan toevoegen. 

De theme bestanden die in dit boek worden behandeld zijn ook digitaal  
beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk om met alle oefeningen mee te doen. 

Wil je nog dieper op WordPress ingaan? Dan kun je terecht bij WordPress 
Codex, Dat is “DE verzameling van alle documentatie gerelateerd aan 
WordPress”. Zie http://codex.wordpress.org/Theme_Development.  
Of https://developer.wordpress.com/themes. 

De uitleg in dit boek is bedoeld voor zowel Mac als Windows gebruikers. 
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Voor wie is dit boek? 

‣ Voor degenen met een basiskennis WordPress. 
‣ Voor degenen met een basiskennis HTML en CSS kennis. 
‣ Voor degenen die niet afhankelijk willen zijn van ontwikkelaars. 
‣ Voor degenen die een WordPress-site wil gebruiken met een eigen 

gemaakt theme. 

Tip: neem de tijd! Lees een hoofdstuk zorgvuldig door voordat je  
plaatsneemt achter de computer. 

Benodigdheden 
De laatste versie van WordPress. Voor de verwerking van de diverse  
CMS-codes een tekstverwerker, zoals Teksteditor (Apple) of NotePad 
(Windows). Het is nog beter om gebruik te maken van een Code Editor.  
Er zijn verschillende Open Source Code Editors beschikbaar zoals:  

‣ Notepad ++ (Windows): www.notepad-plus-plus.org. 
‣ TextWrangler (Apple): http://www.barebones.com. 

Wil je een andere code editor gebruiken? Google dan naar: Free Source 
Code Editors. Het gebruik van deze Open Source Code Editors is gratis.  

Met behulp van een internetbrowser maak je contact met het CMS-  
systeem. Het is raadzaam om meer dan één browser te installeren.  
Het is mogelijk dat bepaalde WordPress functies niet werken in je favoriete 
browser. Wanneer dit het geval is, kun je snel overstappen naar een andere 
browser. Alle oefeningen in dit boek zijn getest met de laatste versies van 
Firefox, Safari, Chrome en Internet Explorer. 
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Met behulp van een Local server zoals AMPPS, XAMPP of MAMP heb je 
de mogelijkheid om WordPress te installeren op je computer. 
Daarnaast heb je ook direct toegang tot al je theme bestanden. 

Heb je WordPress via een Webhost geïnstalleerd dan kun je met een  
FTP programma toegang verkrijgen tot je theme bestanden.

"   
Er zijn diverse gratis FTP programma’s beschikbaar zoals FileZilla of  
FireFTP (een plugin van Firefox). 

Een theme kun je plaatsen in de folder themes van je WordPress website.  
www > * naam_site > wp-content > themes  ( * local server ). 
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Doel van dit boek 

Dit boek is geschreven voor iedereen die met HTML en CSS kennis snel en 
praktisch WordPress wil voorzien van een eigen gemaakt theme.  
PHP kennis is niet nodig.  

Daarnaast geeft de beschreven methode inzicht in hoe WordPress themes 
worden gemaakt en hoe je dit kan toevoegen aan de Theme directory van 
WordPress.org. 

Dit boek geeft alleen de meest essentiële uitleg. Nadat je voldoende  
ervaring hebt opgedaan met het maken van WordPress Themes krijg je 
meer inzicht en vertrouwen om zelfstandig uitgebreide theme’s te maken. 
 
Alle theme bestanden in dit boek zijn ook te downloaden:  
www.webdesign-en-wp.nl/theme. 

Kijk regelmatig naar deze site voor extra informatie. 
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VAN CONCEPT TOT ONTWERP 
Het maken van een theme begint met een idee oftewel een concept.  
Je weet wat het onderwerp van je site is, de doelstelling, de doelgroep,  
de structuur en je hebt content verzameld. Jij weet voor wie je een theme 
gaat maken. Dit kan voor eigen gebruik zijn of voor andere WordPress  
gebruikers. 

Stappen  
Werken vanuit een concept betekent dat je niets aan het toeval over laat. 
Onderstaand een lijst met omschrijvingen waaraan je kunt denken voordat  
je een theme gaat maken:  

‣ Onderwerp van de website 
‣ Doelstelling 
‣ Technische randvoorwaarden 
‣ Doelgroep(en) (gebruikers en bezoekers) 
‣ Content, tekst, afbeeldingen, video’s etc. 
‣ Structuurschema/Flowchart  
‣ Wireframes/Storyboard 
‣ Usability en accessibility 
‣ Visueel ontwerp 
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Onderwerp van een website  
Wat is de bedoeling van de web-
site. Wat moet het uitstralen. Is  
het een Blog, Portfolio, Magazine, 
Webshop of Bedrijfswebsite.  
Elk theme heeft zo zijn eigen  
gebruik en uitstraling. 

Doelstelling 
Wat is het doel van de website. Is het een informatieve website, wil je iets 
promoten of wil je een portfolio laten zien. Elke doelstelling heeft zo zijn  
eigen vorm van navigeren en opmaak.  

Technische randvoorwaarden 
Voor welke apparaten wil je de website geschikt maken en welke resoluties 
wil je hiervoor gebruiken. Wil je dat de site ook in oude browsers is te zien 
b.v. Internet Explorer 9 dan kun je alvast de nodige scripts verzamelen.

"  
De grootte van een display heeft gevolgen voor de opmaak. 
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Doelgroep(en) - Gebruikers en Bezoekers 
Wie zijn je gebruikers, zijn dit techneuten of redacteurs. Welke mensen  
bezoeken de website. Is dit een jong of oud publiek. Gebruikers en bezoe-
kers bepalen het gebruikersgemak en de vormgeving van een website. 

Content, tekst, afbeeldingen, video’s etc. 
Maak je een website en niet alleen een theme dan is het ook goed om  
content te verzamelen. Je kunt de structuur en navigatie van de website 
bepalen aan de hand van deze content.  

Maak je alleen een theme voor een bepaald  
onderwerp, doe dan onderzoek om te bepalen 
wat voor soort content hierin kan worden  
opgenomen. Content zoals bijvoorbeeld  
grafieken, tabellen, tabs of een accordion menu 
voor FAQ’s. 
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Structuurschema/Flowchart 
Door het maken van een structuur-
schema krijg je overzicht van de 
website. Zo wordt het inzichtelijk en 
zie je hoe snel een bezoeker tot de 
juiste informatie kan komen.   

Wireframes/Storyboard 
Door het visualiseren van je website 
met wireframes kun je bepalen  
welke elementen er in een pagina 
moet komen te staan en hoe je dit 
indeelt. In deze fase ben je niet aan 
het vormgeven. Je bepaalt alleen 
welke site-elementen in de diverse  
pagina’s worden opgenomen. 
 
 
Visueel ontwerp 
Heb je alle bovenstaande onder- 
delen doorlopen dan wordt het tijd 
om een visueel ontwerp te maken.  
Je weet inmiddels welke site  
elementen in een pagina staan.  

Met een programma zoals  
Photoshop ga je dit vormgeven.  
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Usability en accessibility 
Een website moet gebruiksvriendelijk en toegankelijk zijn voor een groot 
publiek. Door een website te structureren en te visualiseren worden site 
onderdelen waaronder de navigatie goed zichtbaar. Met behulp van een 
visueel ontwerp kun je bepaalde onderdelen nog beter evalueren en aan-
passen. 

Weet je uiteindelijk wat je gaat maken dan wordt het tijd om dit technisch  
te realiseren. Je gaat uiteindelijk je visueel ontwerp gebruiken om een 
HTML- en CSS template te maken.  

Aangezien dit geen boek is over Webdesign is het wel handig om te weten 
waaraan je kan denken voordat je een theme gaat maken. 
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