
2
thema keuze

• het dilemma van elke ontwerper


• wat moet het thema ‘kunnen’?


• hoe kan ik makkelijk aanpassingen aanbrengen?


• hoe lang duurt het voordat ik ‘alles' van het thema 
onder de knie heb?


• creativiteit versus techniek, waar begint het en waar 
houdt het voor mij op?
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soorten thema’s
• gratis thema’s vanaf de WordPress website


• commerciële ‘all-in-one’ thema’s van vele aanbieders (pas 
op licentie modellen, abonnementen)


• frameworks met onderliggende child thema’s (zoals 
bijvoorbeeld Genesis, vergt doorgaans PHP/CSS kennis


• frameworks met onderliggend basis child thema, 
uitgebreid met een zogenaamde pagebuilder plugin voor 
de creatieve functionaliteit (bijvoorbeeld BeaverBuilder)
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thema kiezen
• check de kwaliteit van de support, hoe snel wordt een 

vraag beantwoord


• kijk of er een levendige community bestaat (bijvoorbeeld 
op facebook, of een forum op de developer website)


• is het thema up-to-date, compatibel met laatste versie 
WordPress


• kijk naar het aantal downloads


• maak een objectieve vergelijking tussen ‘gratis en betaald’
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basisfuncties thema
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basisfuncties thema
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de basisbron voor thema’s
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wat is de customizer?
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• een front-end live styling editor


• vanaf WordPress versie 4.0 en nog steeds in ontwikkeling


• steeds meer theme ontwikkelaar maken er gebruik van



de customizer
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de customizer

9



de customizer
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customizer trends
• de populariteit van de customizer neemt langzaam maar 

zeker toe, steeds vaker gaan ook thema ontwikkelaar 
hiervan gebruik maken in plaats van eigen (complexe) 
‘instellingen’ schermen

11



de customizer

• de WordPress customizer wordt gebruikt voor het 
instellen van vele basiswaarden, zoals menu gebruik, 
kleurinstellingen, fontinstellingen, sidebar instellingen etc.


• mogelijkheden afhankelijk van thema ontwikkelaar!


• ook kan via de customizer eigen code (CSS, JavaScript) 
worden ingevoerd, bijvoorbeeld voor invoeren code voor 
AdWords campagne in de header van elke pagina
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de customizer
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wat zĳn child thema’s?
• parent thema (framework) bevat de basis van alle door de 

thema ontwikkelaar gemaakte ’instellingen’ en ‘functies’


• child thema’s bevatten alle aanpassingen/aanvullingen van 
custom ‘instellingen’ en ‘functies’


• de basis van childthema aanpassingen bevinden zich in 
style.css en functions.php en kunnen dus worden 
‘meegenomen’ naar andere sites (vergt PHP/CSS kennis)


• parent thema en child thema werken altijd samen, 
het child thema is het actieve thema
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wat zĳn child thema’s?
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wat zĳn child thema’s?
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child thema basis 
bestanden
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maak altĳd gebruik van een 
child thema

• goede thema ontwikkelaars leveren standaard een child 
thema


• een child thema is redelijk makkelijk te maken, maar vergt 
wel even wat handigheid om te weten wat er in de basis 
van functions.php en style.css gezet moet worden


• zoek op google naar ‘hoe maak ik een childtheme voor 
……’
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customizer versus 
child thema

• de customizer bewaart ‘eigen’ instellingen binnen de 
WordPress databasetabel ‘wp_options’


• is dus in basis geïsoleerd en beperkt tot de actieve website


• sommige thema ontwikkelaar maken het mogelijk om 
customizer instellingen te exporteren en te importeren


• een child thema bewaart de ‘eigen’ instellingen in 
bestanden, minimaal in style.css (vormgeving) en 
functions.php (aangepaste of nieuwe functies) en kan dus 
worden ‘meegenomen’ naar andere sites
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WordPress structuur
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WordPress customizer

21

WordPress 
bestanden

WordPress 
database/tabellen

eindgebruiker 
via browser

wp_options customizer instellingen

inhoud: HTML, mediabestanden, CSS, JavaScriptWebserver 
(PHP, MySQL)



WordPress child thema
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een thema kiezen
• is vooral in het begin een dilemma


• door ‘learning by doing’ kom je achter je ‘verkeerde’ keuze


• advies: kies geen ‘all-in-one’ thema


• vaak te zwaar, te traag, te complex


• bij gebruik pagebuilder plug-in, zo eenvoudig mogelijk 
thema kiezen


• creativiteit grotendeel vanuit pagebuilder plug-in
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een thema leren

• ‘snelle’ video’s geven een aardige indruk


• een thema doorgronden is een kwestie van tijd, geduld en 
ervaring opdoen binnen verschillende ontwerp criteria


• de thema ontwikkelaar levert de basis functies, 
waarbinnen de creativiteit verder kan worden ontwikkeld


• maatwerk creativiteit vergt (op den duur) meer technische 
kennis (CSS, JavaScript, HTML, PHP)
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