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INTRODUCTIE 
In dit boek laat ik zien hoe je op basis van een eigen ontwerp, een klassiek 
WordPress theme kunt maken. Kennis van HTML en CSS is hiervoor ver-
eist. PHP kennis is niet nodig. Let op! In dit boek wordt geen blok thema 
gemaakt. Een blok thema is nog experimenteel. Het zal nog wel een tijd 
duren voordat dit wordt vrijgegeven. Meer informatie vindt je in het boek 
WordPress Blok Thema.  

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

Daarna ga je een theme aanpassen zodat een gebruiker via Dashboard > 
Weergave > Customizer 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. 

2



WORDPRESS - THEME

Voor wie is dit boek? 

‣ Voor degenen met een basiskennis WordPress. 
‣ Voor degenen met een basiskennis HTML en CSS. 
‣ 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 plaats 
neemt achter de computer. 

Benodigdheden 

De laatste versie van WordPress. Voor de verwerking van de diverse  
CMS-codes een tekstverwerker, zoals Teksteditor (Apple) of NotePad (Win-
dows). 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. 
‣ Atom (Apple en Windows): https://atom.io. 

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

In dit boek worden een aantal WordPress thema’s gebruikt: Twenty Twen-
ty, Twenty Twenty-One ,Twenty Sixteen en Twenty Fourteen. 

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 
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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 Edge. 

Met behulp van een Lokale server zoals LOCAL heb je de mogelijkheid 
om WordPress te installeren op je computer. Je hebt daarna direct toegang 
tot al je theme bestanden. De site-folder vind je in een gebruikersmap van 
Windows of MacOS: Local sites > Naam site > app > public. 

Site-folder in MAMP: Apps > MAMP > htdocs > Naam site. 

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  
Cyberduck. 

Een theme kun je plaatsen in de folder themes van je WordPress website. 
Zie: wp-content > themes. 
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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.wp-boeken.nl/theme/bestanden. 
Het wachtwoord is te vinden op op blz. 14. 

Kijk regelmatig naar deze site voor extra informatie. 
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