
pagebuilder plugins

3• wat zijn pagebuilder plug-ins?


• het werkgebied in rijen en kolommen


• welke kennis heb je nodig om ermee te werken?


• hoe ligt de balans tussen creativiteit en techniek?


• zijn er kwaliteitsverschillen tussen pagebuilders?
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wat zĳn pagebuilders?

• pagebuilders zijn ontwikkeld voor de creatieve opmaak 
van afzonderlijke WordPress pagina’s vanaf de ‘voorkant’ 
van de website


• de basis werkgebied is doorgaans ‘full-width’, zodat op 
creatieve wijze rijen en kolommen geheel naar eigen 
inzicht kunnen worden gepositioneerd


• pagebuilders zijn een stimulans voor de creativiteit
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het pagebuilder werkgebied
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front-endback-end

standaard editor

• pagina

• bericht

pagebuilder editor

• blok/module

via dashboard rechstreeks in visuele weergave



standaard editor
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front-end editor
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front-end editor
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het pagebuilder werkgebied
header via thema

footer via thema

het (basis) pagebuilder werkgebied 
in WordPress pagina’s
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pagebuilders speelveld
• SiteOrigin


• Elementor


• beaverbuilder


• Divi Builder


• Visual Composer


• Headway


• BBE


• ……….
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wat moet je weten?
• basis opbouw met rijen en kolommen begrijpen


• beaverbuilder bewerkt pagina’s


• plaatsen van modules voor de pagina creatie


• bewerken van de rij/kolom (positie, grootte, CSS etc.)


• responsive gedrag doorzien (en mogelijk aanpassen)


• voor de pro: database koppelingen
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de basis

• alles start met rijen en kolommen


• in elk blok kunnen modules worden geplaatst


• elke module bevat een zeker functionaliteit, bijvoorbeeld 
een slider, een tekstblok, een blogpost overzicht, een 
tabel, producten, tabbladen, FAQ lijst etc.
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rĳen en kolommen

kolom kolom kolom kolom

rĳ met 1 kolom

kolom kolom

rij 1

kolommen

rij 2

rij 3
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voorbeeld vanaf ‘voorkant’

rij

module
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voorbeeld vanaf ‘voorkant’

rij

module
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balans creativiteit/techniek

• pagebuilders zijn zeer intuïtief te bedienen, de leercurve is 
niet extreem stijl, ook niet voor de eindgebruiker


• je moet even wennen aan de basisconcepten om de 
creatieve kracht ervan te ontdekken
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verschillen
• bedieningsverschillen tussen pagebuilders is kwestie van 

wennen


• probeer - indien mogelijk - altijd eerst een gratis testversie


• kijk vervolgens goed naar de uitbreidbaarheid, zowel op creatief 
als op technisch niveau (bijvoorbeeld database publishing)


• kijk goed naar de verschillende financiële voorwaarden, 
updates, onderhoud en support


• pagebuilders verschillen in de kwaliteit van de gegenereerde 
HTML output code
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CSS ‘overal’

• pagebuilders hebben eigen CSS instellingen, dus ‘leven’ 
naast de site instellingen in de customizer en/of style.css 
in het childtheme


• globale instellingen (geldig op alle pagina’s)


• per rij, kolom, module


• Let dus op waar je CSS definieert en waar je deze 
gebruikt, dit om latere verwarring te voorkomen
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beaver builder
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waarom beaverbuilder

• nette code, inhoud gaat niet stuk na uitschakelen 
pagebuilder plug-in


• makkelijk uit te breiden (add-ons)


• inuïtief in gebruik (ook makkelijk voor de eindgebruiker)


• werkt prima samen met BeaverBuilder thema en child 
thema
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investering
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demo beaver builder
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