
interactief templates maken

7• zonder programmeren templates maken voor o.a.:


• overzichtpagina’s van alle ‘kaarten’ (records) uit een 
database (CPT)


• detailpagina's van steeds één kaart (record) met alle 
velden (CF’s)
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uitvoer op het scherm

• pagina’s en blogpost hebben een standaard uitvoer via 
het WordPress template in het thema/childthema


• custom post types en custom fields hebben in basis geen 
standaard uitvoer!
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uitvoer op het scherm

• binnen de standaard WordPress technieken kunnen voor 
CPT/CF uitvoer templates worden gebouwd in PHP


• ontwikkelaar van plugins voor bijvoorbeeld een 
evenementen kalender, een webshop of een 
vacaturewebsite bieden die templates via hun plug-ins
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zelf programmeren 
willen we niet
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beaver themer

• beaver themer maakt het mogelijk om op interactieve 
wijze templates te maken voor o.a.:


• archief pagina voor CPT’s/CF’s


• single post pagina’s voor CPT’s/CF’s
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het totale speelveld
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beaver themer 1.0
• beaver themer heeft voorzieningen om te werken met


• standaard WordPress fields en custom fields


• Advanced Custom Fields (pro)


• met Toolset Views


• met Pods (ook via dedicated add-on)


• met WooCommerce
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CPT’s en CF’s met Pods
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invoeren cases
opdrachtgever

doel van de case

resultaten van de case

beeld van de case

doelgroep

product

teamlid

via relationele verbindingen

velden binnen de CPT cases

9



invoeren cases
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invoeren cases

via relationele verbindingen
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beaver themer 1.0
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theme layouts
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archief cases

veldnaam ‘archief’

tab module, met 2 tabs

content grid voor archief weergave 
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archief cases
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archief cases
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archief cases
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archief cases
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archief cases
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archief cases
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oefenen

• een goed samenspel oefenen tussen


• Pods: aanmaak CPT’s en CF’s (pas op de structuur!)


• dan de CPT records vullen met inhoud


• via Themer de Theme Layouts maken voor archief en 
single post pagina’s
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single post voor case
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field connector
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belangrĳk

• eerst goed dataschema met relaties opzetten


• vervolgens CPT’s/CF’s maken


• onderscheid velden t.o.v. taxonomies
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velden t.o.v. taxonomies

• velden gebruiken als de inhoud uniek is voor het record


• bijvoorbeeld lokatie vakantiebestemming


• taxonomies gebruiken om records in te delen in een 
groep of meerdere groepen waartoe ze behoren


• bijvoorbeeld soort ‘vakantie’
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voorbeeld Pods template
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