
 
 

 
 
Beginnershandleiding 
voor Weebly.
 
Deze beginnershandleiding voor Weebly heeft 9 hoofdstukken. Als je net 
met Weebly begint, raden we je aan om deze korte artikelen allemaal 
te lezen. Wanneer je daarmee klaar bent, heb je alle informatie om een 
prachtige nieuwe website te maken. 
 
 
 
 



1. De eerste stappen.
Met Weebly kun je heel eenvoudig je eigen website maken. Maar dat betekent niet dat je helemaal geen 
uitleg nodig hebt. 
 
Alle basiselementen om je eerste (en tweede, derde, vierde - en je zeventiende) website te maken  vind 
je op de komende paar bladzijden. Neem even kort de tijd om deze handleiding te lezen en je bent snel 
een expert.
 
Laten we een website gaan maken!
 
De titel van de website

Elke website heeft een titel nodig, en daarom is het het eerste waar we naar vragen wanneer je een 
nieuwe website gaat maken. Je kunt de titel later nog gemakkelijk aanpassen, dus je hoeft je er nu nog 
niet teveel zorgen over te maken. 
 
Het webadres

 



Elke website heeft ook een webadres nodig (zoals bijvoorbeeld www.weebly.com), zodat je bezoekers 
de website kunnen vinden. Je hebt 3 opties voor het uitkiezen van een webadres. Bovendien kan het 
webadres, net als de titel van de website, op een later moment nog makkelijk veranderd worden. 

● Optie 1: Gebruik een subdomein van Weebly.com. Dit ziet eruit als www.jouwsite.weebly.com, 
en is volledig gratis te gebruiken.

● Optie 2: Registreer een nieuw domein - als je je eigen, persoonijke domeinnaam wilt hebben 
(bijvoorbeeld www.jouwsite.nl). Je moet wel betalen om de domeinnaam te registreren als je voor 
deze mogelijkheid kiest.

● Optie 3: Gebruik een domeinnaam die je al in bezit hebt. Als je eerder al een domeinnaam 
hebt laten registreren via Weebly of een andere provider, dan kun je deze hier invoegen. 

 
Als je nog niet zeker weet welke optie je precies wilt gebruiken, kies dan altijd voor optie 1. 
 
Na het doorlopen van deze eerste stappen, ziet je website er als het goed is ongeveer zo uit:

 
Je bent er nu klaar voor om je website op te gaan maken. Tijdens het maken van je website (en het lezen 
van deze handleiding) zal je werken met:
 
Elementen

Elementen zijn de bouwstenen van je website. Alle inhoud van je website, of dit nu tekst, foto's, video of 
iets anders is, kun je aan je website toevoegen met elementen. 
 
Pagina's

Je website kan zoveel pagina's bevatten als je zelf wilt. Er zijn geen grenzen aan het aantal pagina's en 
subpagina's die een gratis of een betaalde website van Weebly mag hebben. Binnen deze handleiding 
gaan we ervan uit dat je verschillende pagina's aan je website wilt toevoegen, waaronder een blog.



Thema's / Design

Je kunt een keuze maken uit alle beschikbare thema's, en op elk gewenst moment overstappen op een 
ander thema. Het thema heeft invloed op het uiterlijk van je website. Het maakt niet uit welk thema je 
kiest, alle pagina's en elementen blijven op dezelfde plaats staan. We zullen op een later moment verder 
ingaan op het wisselen van thema's en het aanpassen van de opties binnen een thema (bijvoorbeeld het 
lettertype).
 
Nu je de basis van je website klaar hebt, is het tijd om de eerste elementen toe te voegen.
 
 
 
 
 



2. De eerste elementen: voeg tekst aan je website toe.
Zoals we eerder al hebben uitgelegd, zijn elementen de bouwstenen van je website. Alle inhoud (behalve 
enkele uitzonderingen, zoals je logo of foto in de header, die we later nog zullen bespreken) kun je 
toevoegen via een element. Laten we eens een aantal van deze elementen bekijken en ze toevoegen 
aan de eerste pagina van je nieuwe website.
 
Tekstelementen
Het is erg eenvoudig om een element aan je pagina toe te voegen: klik op het element van je keuze 
en sleep het naar juiste deel van de website. Laten we het meest eenvoudige element, een paragraaf 
(paragraph element), toevoegen aan je website. 

Een paragraaf is precies wat de naam al zegt: een element om tekst in te schrijven. Je kunt 1 woord, een 
zin of diverse alinea's in 1 element stoppen. Klik op het element dat je hebt toegevoegd en begin met 
schrijven.

Wanneer je aan het schrijven bent, zie je een blauwe toolbar bovenaan het element. Elk element heeft 
een eigen toolbar, waarin functionaliteiten zitten die specifiek bij dat element horen. 
 
De toolbar voor het tekstelement laat je (van links naar rechts) kiezen voor vetgedrukt, schuinschrift, 
onderstrepen, een aangepaste kleur, grotere of kleinere weergave van je tekst. Je kunt ook een link naar 
een andere website toevoegen, naar een andere pagina binnen je eigen website, naar een emailadres of 
naar een document (hier kijken we later in meer detail naar).
 
Daarnaast kun je de tekst binnen een element uitlijnen naar rechts of links, of juist centreren. Je kunnen 
opsommingstekens of -nummers gebruiken en wijzingen ongedaan maken. 



 
Je zult merken dat je het lettertype van je website niet kunt veranderen. Dat komt omdat het lettertype 
vastligt in het thema dat je hebt gekozen, en niet in de afzonderlijke elementen. Je kunt via het Design 
tabblad het lettertype voor verschillende onderdelen van je website aanpassen. Hier komen we in een 
later onderdeel van deze handleiding nog op terug.
 
Laten we nu wat tekst toevoegen aan je website:

Om meer tekst toe te voegen aan je website, kun je blijven schrijven in het element dat je hebt 
toegevoegd, een extra paragraaf element toevoegen, of een van de andere type tekstelementen 
toevoegen. 

● Titel  - gebruik dit element om titels of headers toe te voegen aan een pagina.
● Paragraaf met titel - een tekstelement met een ingebouwde plaats voor een titel of header.
● Paragraaf met foto - een tekstelement met een ingebouwde plaats voor een titel en een foto.

Elk van deze elementen heeft dezelfde toolbar die we al zagen in het eerste tekstelement. Je kunt zoveel 
van deze elementen als je wilt op 1 pagina plaatsen. 
 
Hoe plaats je nu foto's op je website? Ga verder naar 'De eerste elementen: voeg foto's aan je website 
toe'.
 
 



3. De eerste elementen: voeg foto's aan je website toe.
Er zijn 4 elementen je kunt gebruiken om foto's aan je website toe te voegen. 

● Het eerder genoemde tekstelement met ingebouwde plaats voor een foto. 
● Een foto-element, dat ruimte biedt om 1 foto toe te voegen. 
● Het fotoboek (photogallery) element, waar je zoveel foto's als je wilt kunt toevoegen om een mooi 

overzicht te maken. Er kan op de foto's geklikt worden. 
● Het slideshow element. Voeg zoveel foto's toe als je wilt om een slideshow van jouw foto's te 

maken. 
 
Het toevoegen van een foto element werk precies hetzelfde als het toevoegen van een tekstelement: 
gewoon erop klikken en naar de juiste plaats op de pagina slepen. 
 
Een foto uploaden is ook erg eenvoudig: klik daarvoor op het blauwe voorbeeldplaatje.

Er wordt dan een box geopend waarin je kunt aangeven op welke manier je je foto wilt uploaden. Je kunt:
● Een foto uploaden van je computer. 
● Een foto selecteren vanaf de gratis doorzoekbare database van Flickr, die valt onder de creative 

commons wetgeving. Als je voor deze optie kiest, komt er automatisch een kleine copyright 
melding in de footer van je website te staan, die linkt naar de fotograaf die de foto gemaakt heeft. 

● Voeg het adres toe van een foto op het internet. Je moet deze optie alleen gebruiken als je al 
eigenaar bent van de foto die je aan je nieuwe website wilt toevoegen. 

In dit voorbeeld heb ik gekozen om een plaatje te uploaden vanaf mijn computer. Als je hierop klikt, dan 
opent er een zoekbox waarmee je de foto op je computer kunt opzoeken. 



Er is een aantal manieren om een foto die je het geüpload te wijzigen of te bewerken. Allereerst kun je 
gebruik maken van het kleine pop-over menu dat verschijnt als je met je muis over de foto beweegt. Als 
je dit gebruikt kun je:

● De afbeelding linken naar een website, pagina, e-mailadres of document.
● Een beschrijving aan de foto toevoegen.
● De afbeelding verwijderen. 



De tweede mogelijkheid is de blauwe toolbar die bovenaan het scherm verschijnt wanneer je direct op de 
foto klikt. Als je de toolbar gebruikt kun je (van links naar rechts):

● De huidige foto vervangen door een nieuwe afbeelding.
● De dikte van de rand aanpassen, of de rand weghalen.
● De kleur van de rand zwart of grijs maken.
● De foto links, rechts of in het midden van het element plaatsen (dit kun je trouwens ook doen 

door de foto binnen het element te verslepen).
● Gebruik de geavanceerde opties om de marges rondom de foto aan te passen en een Alt Text 

toe te voegen als dat nodig is (als je niet weet wat een Alt Text is, kun je het gerust overslaan).
 

De derde mogelijkheid is te klikken op de Edit-knop die links bovenin de foto verschijnt wanneer je de 
muis erover heen beweegt.

Dat lanceert de Image Perfect editor. Je kunt dit programma gebruiken om foto's te verkleinen, om te 
draaien en effecten toe te voegen. Je kunt ook meerdere foto's aan 1 element toevoegen, maar de 
mogelijkheden zijn dan wel meer beperkt dan wanneer je het fotoboek element of het slideshow element 
gebruikt. 

 



Je kunt de afmetingen van een foto aanpassen door te klikken op en te slepen met de box die je vindt 
rechtsonderaan de foto.

Je website ziet nu zo uit:

Zoals je ziet, is ieder element dat we hebben toegevoegd boven of onder een ander element geplaatst. 
Je krijgt een kolom van bouwstenen. Dit is de standaard instelling van de editor.
Als je nu 2 elementen of meer naast elkaar wilt plaatsen?  Om dat te doen, lees je het artikel over het 
veranderen van de layout van je website.
 
 
 



4. Wijzig de layout van je website met het 2-kolommen element .
De standaardinstelling van je website laat je alleen maar elementen boven op elkaar stapelen. Hoe hard 
je ook probeert op een element naast een ander element te slepen, dat zal je niet lukken. Dit werkt prima, 
behalve als je juist meerdere elementen naast elkaar wilt plaatsen in verschillende kolommen. Daarvoor 
kun je de 'layout met 2 kolommen' kiezen (2 Column Layout). 

Het element met 2 kolommen werkt net zoals de andere elementen:klik en sleep het gewoon de pagina 
op. Het zal boven of onder de elementen worden geplaatst die je al hebt toegevoegd. Het element is 
letterlijk opgebouwd uit twee lege kolommen die van elkaar gescheiden worden door een blauwe streep.

Deze blauwe lijn kun je aanklikken en naar links of naar rechts verslepen om de wijdte van een kolom 
aan te passen. De blauwe streep is niet zichtbaar op de website die je publiceert, dus je mooie website 
zal niet worden ontsierd door een blauwe streep in het midden. 
 
Het toevoegen van onderdelen aan een kolom is weer zeer eenvoudig: sleep elementen naar de juiste 
plaats in de kolommen.

 



Het verplaatsen van een element werkt ook simpel: klik op de blauwe streep bovenaan het element en 
versleep het naar de juiste plaats. 

 
De tekst en het plaatje dat we eerder hebben geupload zijn nu in het 2-kolommen element geplaatst

Een kolom kan meer dan 1 element bevatten  - je kunt zoveel elementen in elke kolom stoppen als je wilt. 
Je kunt ook andere elementen boven of onder het 2-kolommen element plaatsen. Probeer het eens!
Nu we een homepage hebben gemaakt, gaan we meer pagina's aanmaken. 
 
 
 
 



5. Maak meer pagina's voor je website.
Of je nu de gratis versie of Weebly Pro gebruikt, je website mag zoveel pagina's en subpagina's hebben 
als je wilt. We hebben geen limiet aan het aantal pagina's per website gesteld. Een nieuwe pagina 
maken gaat als volgt: ga naar het tabblad pagina's (pages tab) en klik op 'voeg een pagina toe' (add page 
button).

Je kunt kiezen om een pagina of een blog toe te voegen. Laten we het voor nu alleen even hebben over 
het aanmaken van een nieuwe pagina. 
 
Door op 'voeg een pagina toe' te klikken wordt er een nieuwe pagina in je lijst gezet. 

 
 
 



Van boven naar beneden kun je:
● De pagina bewerken (daarmee kom je weer terug bij de elementen waar weer eerder naar 

hebben gekeken).
● De pagina kopieeren als basis voor een nieuwe pagina.
● De pagina verwijderen.
● De naam van de pagina veranderen.
● De pagina uit het navigatiemenu halen. Als deze box niet is aangevinkt, is de pagina te bereiken 

via de navigatie van de website. Als deze box wel is aangevinkt kun je de pagina niet terugvinden 
in de navigatie van je website (hoewel je makkelijk zelf links kunt toevoegen naar verborgen 
pagina's).

● Je kunt de pagina beveiligen met een wachtwoord. Dit is wel onderdeel van ons Weebly Pro 
pakket.

● Doorverwijzen naar een andere website (een navigatie link aanmaken die de gebruiker naar een 
volledig andere website doorstuurt).

● De geavanceerde instellingen (advanced settings) aanpassen.

 
Om je pagina te optimaliseren voor zoekmachines zijn deze geavanceerde instellingen erg nuttig. Als 
je niet weet wat zoekmachine-optimalisatie is, kun je dit stukje overslaan voor nu. Je kunt meer leren 
over SEO in een speciaal onderdeel van ons helpcentrum (zodra je meer weet van het bouwen van een 
website).
 
 
 



Laten we eens een aantal pagina's aan je website toevoegen (telkens als je op 'voeg een pagina 
toe' klikt, komt er een nieuwe pagina bij en worden de wijzigingen die je aan de vorige pagina hebt 
aangebracht automatisch opgeslagen: een pagina voor zoetige taartjes, voor hartige taartjes, een pagina 
over de chef-kok, een contactformulier , een pagina met de adresgegeven, routebeschrijving en een 
kaart.

Je kunt de volgorde van de pagina's veranderen door op een pagina te klikken en deze te verslepen naar 
de juiste plaats in de lijst. Wanneer je een pagina helemaal bovenaan de lijst zet, wordt het automatisch 
je homepage, wat wordt aangegeven door het huis-icoontje aan de uiterste rechterkant van de pagina-
naam. 
 
De homepage kan elke gewenste naam hebben. In dit voorbeeld is het aangepast naar 'Welkom'.
Laten we nu een sub-pagina maken, door de 'Write us'-pagina te verslepen richting rechtsonder de 'Visit 
our shop'-pagina. Subpagina's verschijnen in het navigatiemenu als een onderdeel van een dropdown 
menu bij de pagina waar ze onder vallen (we laten zo zien hoe dat eruit ziet).



 
Om subpagina's te maken, sleep je dus de ene pagina onder de andere, en vervolgens naar rechts, 
totdat je ziet dat de pagina's met elkaar verbonden zijn via een stippellijn. Je kunt zoveel pagina's onder 
een subpagina plaatsen als je wilt. 
 
Het navigatie menu voor je website (die eerst alleen een homepage had), heeft nu links naar alle pagina's 
die we hebben aangemaakt. 

En wanneer we over de portfolio-link gaan met de muis, krijg je een drop-down menu te zien met links 
naar alle sub-pagina's die we hebben aangemaakt. 

 
 
Om de inhoud van een pagina te veranderen, klik je op de link die bij te pagina hoort in het 
navigatiemenu, of ga je naar het tabblad voor pagina's en selecteer je de pagina uit de lijst. Vervolgens 
klik je op de 'wijzig de pagina'- knop (Edit page button). 



6. Verander thema's en wijzig lettertypes.
Nu je site aardig vorm begint te krijgen, is het een goed moment om een thema uit te kiezen voor het 
design. Je kunt op elk gewenst moment een thema uitkiezen (aan het begin, ergens in het midden of aan 
het eind van het bouwproces). Het selecteren van een nieuw thema verandert niets aan de inhoud die je 
al op de website hebt gezet.
 
Om het thema van je site te veranderen, ga je naar het design tabblad.

Het eerste dat je daar ziet is de sectie 'favorieten' (Favorites), waar we een aantal van onze favoriete 
thema's laten zien. Hier komen ook je eigen favoriete thema's te staan als je die aanklikt. 

Wanneer je over een thema in het favorietengedeelte scrollt, zie je meteen hoe je eigen site eruit zou zien 
wanneer je dat thema kiest. En wanneer je er weer vanaf scrollt, zie je het oorspronkelijke thema weer. 
Om een thema te selecteren, moet je erop klikken. 

 
 
 
Als je naar het 'alle thema's' (all themes) gedeelte van het tabblad design (design tab) gaat, kun je alle 
thema's bekijken. Je kunt de hele groep bekijken, of verschillende thema's (zoals zakelijk en persoonlijk) 
selecteren. Maak je niet druk over de categorie - elk thema kan voor elke persoon of elk bedrijf gebruikt 
worden om een mooie website te maken. 



Wanneer je een thema ziet dat je mooi vindt, ga je er met je muis overheen en klik je op de preview-
button om te zien hoe je website eruit komt te zien met dat thema. 

 



Hier kun je zien hoe onze voorbeeld website eruit komt te zien met het thema dat we geselecteerd 
hebben voor een voorproefje. 

 
Klik op 'gebruik dit thema' (use theme) als je het thema voor je website wilt gebruiken, klik op favoriet om 
het thema toe te voegen aan je favorietenlijst of klik op annuleren (cancel) om andere thema's te gaan 
bekijken. 

Nadat je een thema hebt geselecteerd, kun je de design opties (design options) gebruiken om de 
lettertypes voor dat thema in te stellen. 

Je kunt de lettertypes veranderen voor de titel van je pagina, voor de titels van de tekstgedeeltes / 
paragrafen, voor de tekst in de tekstblokken (dit is het grootste gedeelte van de tekst op je website) en 
voor de links.
 
 



We hebben ongeveer honderd verschillende lettertypen om uit te kiezen. Laten we Josefin Sans Std voor 
deze website gebruiken. 

 
We hebben een nieuw thema en lettertypes gekozen. Laten we nu eens gaan kijken hoe je de plaatjes in 
de header van een thema aanpast.
 
 



7. Pas je header aan
Veel van onze thema's hebben standaard een plaatje in de ruimte boven aan de website staan (de 
header). We kunnen ons zo voorstellen dat je geen standaard plaatjes wilt gebruiken voor jouw website. 
Daarom hebben we een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel gebouwd om je te helpen een mooie header 
voor je website te maken. We noemen dit programma ImagePerfect. 
 
Houd er rekening mee dat je ImagePerfect niet kunt gebruiken als je thema niet standaard een plaatje in 
de header heeft. Kies dan eerst een ander thema uit.
 
Om te beginnen, ga je met de muis over het plaatje in de header en klik je op de 'bewerk'-knop (edit 
button). 

Daarna verwijder je het standaard plaatje. Dat gaat als volgt: klik op het plaatje en klik vervolgens op het 
kruisje in de hoek. 



Om een plaatje toe te voegen aan de header, klik je op de 'voeg een plaatje toe'-knop (add image) rechts 
bovenaan.  

Nu krijg je de mogelijkheid om je eigen plaatje of foto te uploaden.

Of gebruik een creative commons plaatje vanaf Flickr. Je kunt de zoekbox gebruiken om te zoeken naar 
een goede foto die past bij jouw website. 



Zodra je een foto hebt gekozen en hebt toegevoegd, kun je deze aanpassen. De foto in het voorbeeld is 
te groot voor de ruimte in de header. 

De grootte van de foto kun je aanpassen door de kleine belletjes in de hoeken van de foto te gebruiken. 

 
 
 
 



De foto kan worden verschoven door erop te klikken en de foto te verslepen. 

Gebruik de hulpmiddelen die bovenaan de pagina staan om de foto aan te passen of teksten en effecten 
toe te voegen. 

Zodra je tevreden bent over je plaatje, klik je klik je op opslaan (Save). Je kunt de pijl rechts naast deze 
knop gebruiken om te kiezen of je dit plaatje bovenaan elke pagina wilt hebben, alleen bovenaan deze 
pagina, of een serie pagina's voor deze header wilt selecteren. Op die manier kun je verschillende 
headers maken voor verschillende pagina's.

 
 



En zo ziet de website eruit met het nieuwe plaatje. Je kunt altijd nog opnieuw over een opgeslagen 
plaatje scrollen om het nog wat verder aan te passen.

 
Onthoud dat er meerdere foto's aan 1 header kunnen worden toegevoegd door meerdere keren op de 
voeg-toe knop (add image) te klikken.
 
Wanneer je hiermee klaar bent, kunnen we een blog toevoegen.
 
 
 
 



8. Begin een blog
Om een nieuw blog te beginnen, ga je naar het tabblad pagina's (pages tab) en klik je op nieuw blog (new 
blog). 

Dit zorgt ervoor dat er een blog aan je bestaande pagina's wordt toegevoegd. 

Geef je blog een naam en klik op wijzig pagina (edit page) om te beginnen met het vullen van je blog.. 



Een nieuw blog begin altijd met een voorbeeldartikel (dat je kunt aanpassen of verwijderen) en wat 
inhoud aan de zijkant. Dit kun je ook eenvoudig aanpassen. 

Om een nieuw artikel aan je blog toe te voegen, klik je op nieuw artikel (new post) bovenaan het blog. 

Een blog-artikel heeft een titel een een stukje tekst. De titel hou je doorgaans kort, niet langer dan 1 zin. 
Daaronder staat een eenvoudig paragraaf element, dat je kunt wijzigen of verwijderen. 

 



Extra inhoud toevoegen aan een blog-artikel werkt hetzelfde als inhoud toevoegen aan een normale 
pagina. Sleep de elementen die je wilt hebben naar de juiste plaats en pas ze aan met je eigen content.

Zodra je klaar bent met je blog-artikel kun je een categorie aan het artikel toewijzen. Deze categorieen 
zullen verschijnen op de zij-navigatie (sidebar), zodat bezoekers van je website de artikelen makkelijk 
terug kunnen vinden. Je kunt zelf categorieen verzinnen, en het is niet noodzakelijk om ze te gebruiken.

 
Je kunt je blog-artikel nu publiceren (publish), zodat het meteen voor iedereen te zien is op je website. 



Of bewaar het artikel om het later nog verder aan te passen (save to drafts) en daarna te publiceren 
(publish).

 
Wanneer je artikelen opslaat voor later, kun je ze weer terugvinden onder het kopje 'drafts', bovenaan de 
blog-pagina. Vanuit het drafts-gedeelte kun je klikken op de links van de artikelen die je hebt opgeslagen. 
Klik op de juiste link om het blog-artikel verder te bewerken en klik daarna weer op bewaren (save) of 
publiceren. 

Elk nieuwe blog-artikel dat je publiceert, komt automatisch bovenaan te staan. Oudere artikelen schuiven 
door naar beneden. Als je meer dan 7 of 8 blog-artikelen hebt geschreven, verdwijnen de oudere 
artikelen van de pagina. Die zijn dan nog wel terug te vinden via de archief-pagina's.
 
Nu je de basis helemaal onder de knie hebt, kijken we nog even naar de volgende stappen.
 
 



9. Publiceer je website en volgende stappen
Nu je de site hebt ingericht en er behoorlijk wat inhoud op hebt gezet, kun je de website publiceren. Om 
dat te doen, klik je op de publiceer-knop (publish) rechts bovenin de editor. 

Er verschijnt een verificatie-venster, om te bevestigen dat je website live staat. 
 
Als je nu het adres van je website invult in de browser, kun je de website zien die je gepubliceerd hebt (dit 
adres kun je ook doorgeven anderen). Je kunt de Faebook en Twitter knoppen gebruiken om je vrienden 
en volgers je website te laten zien. Klik vervolgens op het kruisje in de hoek van de box om deze weer af 
te sluiten en door te gaan met het aanpassen van je website.
 
Waarschijnlijk ben je nu nog niet helemaal klaar met je website, en dat is prima. Je kunt op elk gewenst 
moment nieuwe content toevoegen aan je website en publiceren naar de website die live staat. Je kunt 
je site ook weer offline halen (als het echt nodig is) door naar instellingen > website offline  (settings > 
unpublish) te gaan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer tips van Weebly? 
Ga naar www.weebly.com/support voor meer artikelen en tips om je website te verbeteren.
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