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http://ictdag.weebly.com 

http://www.cursusweebly.be 

2 Wat is Weebly 

Een mini-onderneming, project, je eigen vakwebsite,... het maakt niet uit. Vaak heb je nood 
aan een leuke site die bovendien makkelijk vindbaar is in google, waarbij integratie van 
youtube en sociale netwerken mogelijk is. Die bovendien eenvoudig aan te passen moet zijn 
en waarbij het maken en aanpassen liefst nog niet te veel tijd in beslag neemt. 

Weebly is opgericht in 2006 in USA (San Francisco). Deze tool bevat heel veel 
functionaliteiten. Handiger en sneller dan joomla, drupal, wordpress en andere vergelijkbare 
tools. Het kan dankzij weebly, het is gratis (zonder reclameboodschappen) en in het 
Nederlands.  

Alles volgens het principe van ‘drag & drop’ en alles wat je doet is automatisch bewaard, dus 
je verliest geen gegevens. Keuze uit vele thema’s die nog aanpasbaar zijn aan je eigen 
voorkeur. Bovendien zijn de sites zichtbaar op pc, laptop maar ook op andere media. zoals 
tablets en smartphones. 

2.1 Inhoud 

 Wat is Weebly en wat kan je er allemaal mee?  
 Hoe nadenken over de structuur van je site. 
 Leer hoe u uw informatie kunt organiseren. 
 Aan de slag: Kies uit thema's en lay-outpagina's met kant-en-klare bouwstenen 
 Hoe integreer je youtube-filmpjes? 
 Hoe maak je invulformulieren? 
 Hoe integreer je jouw site met sociale media (facebook). 
 Een eigen blog maken zodat je site interactief wordt. 
 Publiceer je site online met één enkele klik. 

2.2 Doel van de sessie 
Na deze sessie zal je 

 een eigen Weebly website gemaakt hebben en gepubliceerd op internet; 
 je site zal een volledige structuur hebben, een blog, integratie van youtube filmpjes en 

sociale media; de web-based software is bovendien gratis (zonder storende reclame) en 
in het Nederlands; 

 beschikken over de nodige tips en tricks om je site vindbaar te maken in google en verder 
uit te bouwen. 

http://ictdag.weebly.com/
http://www.cursusweebly.be/
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3 STAP 1 : REGISTREER BIJ WEEBLY 

Klik op http://tinyurl.com/startmetweebly 

 

Geef een naam, e-mailadres en een eigen gekozen wachtwoord in. 

Geef de nodige gegevens in. 

Je kan bovenaan de taal veranderen. De meeste zaken zijn dan vertaald naar het Nederlands, al is dit 

zeker niet compleet. De support blijft bovendien Engels. 

 

  

http://tinyurl.com/startmetweebly
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3.1 Site Toevoegen 
Kies voor ‘Site toevoegen’ bij ‘Sites’ in de blauwe menubalk bovenaan. 

 

Kies voor een gewone site. Je kan achteraf nog een blog en webwinkel er van maken. 
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Eerst moet je een thema kiezen, maak je hier nog niet druk om, het thema kan je achteraf 

gemakkelijk wijzigen en aanpassen. Kies je eigen thema. Je kan dit achteraf ook nog wijzigen en 

aanpassen. 

 

3.2 Wens je een .be website? 
 

Je kan gratis een domein www.jouwnaam.weebly.com aanmaken 

Hier heb ik bijvoorbeeld http://Ictdag.weebly.com aangemaakt. 

Je kan via Weebly ook kiezen voor een echte domeinnaam  

maar enkel met de extentie .com / .org / .net 

Voor een site met een .be extentie raad ik Versio aan. 

Je kan dit registreren via http://tinyurl.com/versiodomeinnaam 

 

Meer info over domeinnamen verder in deze cursus. 

http://www.jouwnaam.weebly.com/
http://ictdag.weebly.com/
http://tinyurl.com/versiodomeinnaam
http://tinyurl.com/versiodomeinnaam
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Wanneer je kiest voor ‘Mijn site plannen’ ga je stap voor stap gaan nadenken over het doel van je 

site. Dit is interessant om samen met je leerlingen te doen.  De tekst is echter wel in het Engels. 
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3.3 Soorten accounts (Free – Pro – Education) 
Weebly heeft verschillende acounts. De gratis (Free) versie, de betalende (Pro) versie en deze voor 

education (ook gratis). Je kan gerust starten met een gratis account. Wens je de voordelen van een 

PRO account kan je goedkoop upgraden. 

De education account biedt meer mogelijkheden dan de gratis en net iets minder dan de PRO. Deze 

is dus zeker aan te raden. 

Gratis account, niet alles is beschikbaar. Betalende account biedt extra mogelijkheden. 
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4 STAP 2: Bouwen van de site 
Na de keuze van je thema kan je beginnen ‘bouwen’ aan de site. Kies dit bovenaan in het blauwe 

balk. 

4.1 Basismogelijkheden 
Je sleept gewoon elementen uit de linker zwarte balk naar rechts. 

 

Wanneer je bijvoorbeeld tekst selecteert kan je nadien tekst typen of gewoon kopiëren en plakken. 

Alle eerdere opmaak zal gewist worden. Je kan echter via de extra menubalk de tekst aanpassen net 

zoals in een gewoon tekstverwerkingsprogramma. 

 

Sommige elementen zijn gemarkeerd met een ster. Deze kan je dan enkel gebruiken in de betalende 

PRO versie. Bv. HD Video 
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4.2 Links 
Je kan ook links toevoegen aan stukken tekst of afbeeldingen. Klik hiervoor in de extra menubalk op: 

 

Je kan ervoor kiezen om een link te maken naar een eigen pagina of een externe webpagina. 

 

4.3 Structuur 

 

Gebruik zeker Buttons (knoppen) om belangrijke 
acties aan te tonen. 

 
 
Colums (Kolommen)  zijn zeer handig om de pagina 
op te splitsen. Je sleept nadien de elementen in de 
kolom. Je kan tot 5 kolommen gaan. Probeer zeker 
ook af te wisselen op 1 pagina. 
 
Een divider is een horizontale lijn. 
 
Search box is enkel beschikbaar bij betalende PRO 
accounts. (te herkennen aan het sterretje) 
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4.4 Media 

 

Plaats youtube filmpjes op de site. Hiervoor 
kopieer je de youtube URL en plak je deze in 
weebly nadat je het element naar de pagina 
hebt gesleept. 
 
Je kan documenten uploaden, je kan dan het 
document bekijken op de webpagina zelf. 
 
Je kan ook een FILE uploaden, hier kan de 
bezoeker van de site dan nadien het bestand 
downloaden. 
 

 

4.5 En Meer… 

 

Via embedded code kan je html onderdelen 
invoegen zoals bijvoorbeeld. Google calender, 
Google analytics, inschrijvingen nieuwsbrieven, 
… 
 
Je kan ook een google kalender toevoegen aan 
de site 
De uitleg vind je terug op de support pagina van 
weebly 
http://kb.weebly.com/calendar.html 
 
 

 

 

  

http://kb.weebly.com/calendar.html
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5 STAP 3: Pagina’s - Menubalk 
Nadien kies je welke pagina’s je site gaat bevatten. 

Je ontwerpt hier eigenlijk je menubalk met pagina’s en subpagina’s. 

 

Kies voor nieuwe pagina’s, je kan vervolgens de paginanaam en indeling aanpassen. 

Wanneer je de pagina in het linker gedeelte wat naar rechts versleept zal dit inspringen in het menu. 

Je kan hieronder een voorbeeld zien van een pagina met subpagina’s. 

 

Bij geavanceerde instellingen kan je per pagina een andere titel, meta-tags, voetnoot en koptekst 

ingeven. 
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6 STAP 4: Het design aanpassen 
Je kan heel eenvoudig het thema, lettertype, achtergronden aanpassen. De uitgebreide uitleg kan je 

terugvinden bij http://kb.weebly.com/switch-themes.html 

Klik op de DESIGN in de blauwe menubalk 

 

Je kan het thema wijzigen. 
Zoeken volgens kleuren. 

 
 

Je kan lettertype wijzigen. 
 

 

Bij sommige thema’s kan je ook 
de achtergrond wijzigen.  
V 
erdonkeren, wazig maken,… 
 

 

  

http://kb.weebly.com/switch-themes.html
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7 STAP 5: Instellingen wijzigen 

7.1 basis instellingen 
Hier kan je de titel en site adres aanpassen. 

Je kan gratis een domein www.jouwnaam.weebly.com aanmaken. 

Hier heb ik bijvoorbeeld http://Ictdag.weebly.com aangemaakt. 

Je kan via Weebly ook kiezen voor een echte domeinnaam  

maar enkel met de extentie .com / .org / .net 

Voor een site met een .be extentie raad ik Versio aan. 

 

Wijzig nadien ook je Favicon. Dit is de afbeelding die je in de titelbalk van je browser ziet staan. 

  

http://www.jouwnaam.weebly.com/
http://ictdag.weebly.com/
http://tinyurl.com/versiodomeinnaam
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7.2 SEO 
Geef je site zeker een titel in het SEO (Search Engine Optimalisation) venster en geef de belangrijkste 

kernwoorden (meta-sleutelwoorden in).  Hierdoor wordt je site sneller gevonden in google. 

Wil je dat de site niet wordt gevonden door google kan je dit hier ook afvinken. 

 

Bij Editors kan je andere mensen ook de toegang geven om de site te bewerken. Je kan andere 

mensen beheerder maken. 

Bij de betalende PRO versie kan je zelf aanduiden welke pagina iemand kan wijzigen. 

 

 

 

Je kan ook een back-up in de vorm van een ZIP file maken. Dit doe je in de rubriek archiveren. 
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8 STAP 6: PUBLICEREN 
 

Wanneer je tevreden bent over het resultaat, kan je de site publiceren. Dan worden de wijzigingen 

zichtbaar op het net. Klik hiervoor op de oranje ‘publiceren’ knop rechts bovenaan. 

 

 

Weebly probeert je graag een domeinnaam te verkopen. Je sluit dit venster door rechts bovenaan op 

het kruisje te klikken. 

Je kan de aanpassingen ook publiceren op twitter of facebook. 
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9 Account 
Wens je terugkeren naar je account en overzicht.  

Klik uiterst rechts op de knop met de 3 horizontale lijnen. 

 

Kies je voor Editor verlaten keer je terug naar het startscherm. 

 

Je kan hier ook de statistieken van je site bekijken. 

Hier kan je ook nieuwe sites toevoegen. 
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10 Je .be domeinnaam koppelen 
Voor een site met een .be extentie raad ik Versio aan. 

Je kan dit bij gelijk welke registrar doen maar prijs/kwaliteit beveel ik Verio aan. De uitleg hieronder 

heeft ook betrekking op versio. 

Je kan dit registreren via http://tinyurl.com/versiodomeinnaam 

10.1 Domein registreren 
Het koppelen aan een eigen domeinnaam kan enkel via een PRO tarief plan. Je kan echter wel gratis 

je eigen domein forwarden (doorsturen) 

 

 

 

De nameservers ga je pas achteraf toevoegen. Kruis dus de eerste optie aan. 

 

Betaal je domeinnaam volgens de gewenste betaalmethode. Overschrijving, paypal, bancontact, 

kredietkaart 

Je krijgt een mail wanneer de domeinnaam beschikbaar is (meestal enkele minuten later). 

  

http://tinyurl.com/versiodomeinnaam
http://tinyurl.com/versiodomeinnaam


ICT Praktijkdag -  Je eigen website in 2u. met Weebly - Joachim Hurtekant   18 

10.2 Domein doorsturen (bij FREE account) 
Bij een gratis account kan je er echter wel voor kiezen om een Redirection aan te maken in versio. 

Bezoekers typen dan een gemakkelijk adres in genre www.jouwnaam.be en worden dan automatisch 

doorgestuurd naar de http://jouwnaam.weebly.com dit oogt professioneler en dat voor slechts 

enkele euro’s per jaar. 

Log je in bij je versio klantenpaneel. Kijk bij ‘uw domeinnamen’. 

 

Klik op het vergrootglas naast de domeinnaam 

 

Bij ‘Nameserver dns’, kies je voor ‘dns beheren’, klik op ‘Ga door’. 

Maak de keuze voor Redirections aanmaken 

 

Bevestigen doe je door te klikken op de groene V. 

 

Je doet dit ook nog eens (tweede redirect aanmaken) voor de domeinnaam www.cursusweebly.be 

(met de www. ervooor, max 1 keer zonder www en 1 keer met www)  

http://www.jouwnaam.be/
http://jouwnaam.weebly.com/
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10.3 Domein koppelen (bij PRO account) 
Bij Weebly, Instellingen, Site-Adres kan je dan de domeinnaam koppelen aan de site. 

Dit kan enkel bij een PRO account. 

 

Bij een RPO plan ga je de IP adressen die je doorkrijgt van Weebly wijzigen bij 2 items.  

Bij jouwdomeinnaam.be (A type) Bij Value typ je het IP adres van weebly. Je doet hetzelfde bij 

www.jouwdomeinnaam.be  (A type). Klik op de groene V om te bevestigen. 
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11 HULP 
Er is een uitgebreide Support sectie voor weebly. Deze is wel in het Engels en vind je terug bij het 

vraagteken op de blauwe menubalk. 

 

 

 

 


