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CONTENT PLAATSEN IN WORDPRESS GAAT VERANDEREN.
Sinds het ontstaan van WordPress is er weinig veranderd aan de manier
waarop je content plaatst. Als je een nieuws- of blogbericht wilt maken, open
je de editor, vul je de titel en tekst in de daarvoor bestemde velden, voeg je
eventueel een uitgelichte afbeelding en een categorie en tags toe en publiceer
je het bericht.
Het internet heeft zich in de tussentijd wel enorm ontwikkeld en met de komst
van smartphones en tablets worden er andere eisen gesteld aan websites. Dit
is een van de redenen dat de editor in WordPress een rigoureuze update krijgt.
Daarmee maakt WordPress een grote stap voorwaarts en gaat het systeem
mee in de nieuwe mogelijkheden die het internet biedt. Daarnaast biedt het
degene die technisch minder onderlegd zijn de mogelijkheid hun eigen
(blog)website eenvoudiger te bouwen en beheren.
GUTENBERG
Misschien heb je de afgelopen periode de term “Gutenberg” in combinatie met
“WordPress” al eens voorbij horen komen. Dit is de naam van het project
waarin de nieuwe editor gebouwd wordt. De editor zelf wordt ook wel blokken
editor genoemd. Naar de huidige editor wordt (straks) verwezen als de
“klassieke” editor.
Vanaf WordPress 5.0 zal de blokken editor de standaard zijn ingeschakeld. Deze
nieuwe WordPress versie wordt verwacht op 19 november 2018 as.
OVER DIT E-BOOK
In dit e-book beschrijven we wat er gaat veranderen en hoe de nieuwe editor
werkt. Je kunt tijdens het lezen van dit e-book de nieuwe editor testen op
https://testgutenberg.com/.
Voor wie momenteel gebruik maakt van de thema’s Divi of Enfold zal er bij het
aanpassen van een pagina op het oog weinig tot niets wijzigen. Lees hierover
meer op pagina 11. WooCommerce introduceert de blokken editor bij
productomschrijving. Hierover vind je meer op pagina 12. Overigens verandert
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er niets aan je bestaande content. Deze wordt automatisch overgezet naar een
klassiek blok. Lees hierover meer op pagina 13.
Ook al ziet de editor er niet voor iedereen direct anders uit, op de achtergrond
gaat er van alles veranderen. Het is daarom belangrijk dat je voor de een backup maakt voordat WordPress 5.0 uitkomt, mits wij dit voor je regelen in ons
backUPdate abonnement.
Mocht je na het lezen van dit e-book toch onze hulp nodig hebben, of een
vraag hebben over het maken van een back-up stuur dan een e-mail naar
support@burostaal.nl

4

HET VERSCHIL TUSSEN DE OUDE EN DE NIEUWE EDITOR.
Met de klassieke editor ben je waarschijnlijk bekend. Als je een bericht
toevoegt, ziet het er zo uit:

In de klassieke editor
voer je de titel in het
ene veld in, de tekst in
het andere veld en je
hebt nog een aantal
opties om categorieën,
tags en uitgelichte
afbeeldingen toe te
voegen.

In de blokken editor kun
je voor elk nieuw stuk
content een blok (veld)
toevoegen waar je de
specifieke content in
plaats.

Het titelveld verschilt in de blokken editor niet veel van de klassieke editor. De
sidebar rechts is nog steeds aanwezig, alleen moet je verschillende elementen
eerst uitvouwen voordat je ze kunt aanpassen.
Als je naar het tekstveld kijkt, zie je de grootste verandering. Geen gekaderd
wit vlak, maar een groot, leeg, wit canvas waar je blokken aan kunt toevoegen.
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ALLES IS EEN BLOK
In de nieuwe editor is alles een blok. Een alinea, een afbeelding, een quote, een
opsomming, video embeds, tabellen; allemaal content elementen die je toe
kunt voegen met behulp van een blok.
Het blok om een
paragraaf toe te voegen,
zal voor velen het meest
gebruikte blok worden.

1. Inhoud van een blok. Dit blok lijkt nog wel het meest op de klassieke
editor. Je kunt hier direct tekst typen of plakken.
2. Toolbar. Als je een blok aanklikt, verschijnt er een toolbar bovenaan het
blok. De toolbar toont per type opties om de inhoud te bewerken.
Sommige blokken hebben zelfs helemaal geen toolbar.
Met het eerste icoon in de toolbar kun je het blok type wijzigen in een
ander type. De overige iconen kun je gebruiken om de inhoud van het
blok aan te passen. Het icoon met de drie stippen aan de rechterkant
opent een menu met opties om het blok te kopiëren of te verwijderen,
als HTML te bewerken, een nieuw blok toe voegen of het blok als
template (herbruikbaar blok) op te slaan.
3. Instellen van een blok. In de sidebar kun je aanpassingen maken die
betrekking hebben op het specifieke blok dat je aan het bewerken bent.
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Bij een paragraaf blok
kun je een andere
grootte voor je
lettertype kiezen, de
eerste letter groot
weergeven, een
achtergrondkleur en een
tekstkleur kiezen en
aangepaste CSS
toevoegen.

POPULAIRE BLOKKEN
In de nieuwe editor hoef je dus niet langer alle tekst, afbeeldingen en opmaak
in één veld te proppen. De verschillende blokken bieden je de mogelijkheid
jouw ideale indeling te maken en op te slaan als herbruikbaar blok.

7

Als je in een bericht meerdere quotes wilt plaatsen, kun je een klassiek blok
gebruiken en daar alle tekst inclusief de quotes in zetten. De quotes kun je met
behulp van het quote-icoon in de toolbar de standaard opmaak geven.
Je kunt er ook voor kiezen om de tekst in een paragraaf blok te zetten en de
quotes in een quote blok. Op die manier kun je elke quote apart opmaken.
Je kunt voor een
regular quote of een
large quote kiezen.
Beide opties hebben
een andere opmaak.
Nieuw is dat de styling
voor de afzender van
de quote ook gelijk
meegenomen is.

BLOKKEN TOEVOEGEN
Je kunt op verschillende manieren een nieuw blok invoegen.
Links boven in heb je altijd
een plusje staan. Hier kun je
blokken zoeken. De meeste
gebruikte worden in het
bovenste balkje verzameld,
de rest is op categorie
ingedeeld. Het blok dat je
selecteert, wordt onder je
bestaande blokken
toegevoegd.

8

Er zijn een aantal nieuwe opties bijgekomen zoals een cover afbeelding, een
pull quote en kolommen (bèta). Genoeg leuks om mee te testen!

Ook met het plusje naast een
bestaand blok kun je een
nieuw blok toevoegen. Dit
blok wordt toegevoegd
boven je bestaande blok.

Als je in een blok op het icoon
met de drie stippen aan de
rechterkant klikt, krijg je het
blokken menu te zien. Ook
hier kun je nieuwe blokken
toevoegen, boven of onder
het bestaande blok.

Als je de namen van de
blokken eenmaal weet, kun je
ook een blok toevoegen door
naast het plusje aan de
linkerkant eerst een slash (/)
en daarna de naam van het
blok te typen.
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HERBRUIKBARE BLOKKEN
Wanneer je een perfecte opmaak hebt gemaakt, die je vaker wilt gebruiken
kun je deze opslaan als herbruikbaar blok. Dit blok kun je eenvoudig in andere
berichten toevoegen, zodat de styling altijd exact hetzelfde is.
Klik in de toolbar van
het blok op het icoon
met de drie stippen.
Kies “Add to Reusable
Block”. Geef het blok
een naam en sla het
op.

Herbruikbare blokken synchroniseren met elkaar. Als je bovenstaand blok in
verschillende berichten zou gebruiken en je wijzigt de achtergrondkleur, wijzigt
deze in alle berichten waar je het herbruikbare blok gebruikt hebt.
Wil je wijzigingen doorvoeren die alleen voor dat ene blok gelden en dus niet
overal doorgevoerd moeten worden? Dan klik je in de toolbar weer op het
icoon met de drie stipjes en kies je de optie “Convert to Regular Block”. Het
wordt dan weer een normaal blok dat niet synchroniseert met andere blokken.
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INVLOED OP JOUW WEBSITE.
De nieuwe editor zal automatisch aan je website worden toegevoegd op het
moment dat WordPress naar versie 5.0 wordt bijgewerkt. Het thema en de
plugins op je website zijn vaak door externe partijen gebouwd, niet door
dezelfde partij die WordPress bouwt. Deze externe partijen zijn er zelf
verantwoordelijk voor om te zorgen dat hun thema/plugin goed werkt met
Gutenberg. Het zou kunnen dat het thema of een aantal van de plugins op
jouw website nog niet (goed) samenwerken met Gutenberg waardoor er
problemen ontstaan. Mocht je hier tegenaan lopen en onze hulp nodig hebben,
stuur dan een mail naar support@burostaal.nl.
Als je een backUPdate abonnement bij ons hebt afgenomen, zorgen wij
sowieso dat er een back-up van de website gemaakt wordt voordat deze naar
WordPress 5.0 bijgewerkt wordt. Heb je geen abonnement bij ons, zorg dan dat
je zelf voor 19 november een back-up van je website maakt.
DIVI
Als je website met het thema Divi gebouwd is, verandert er niets aan de visuele
editor in dit thema. De backend-editor (met al die grijze, paarse, blauwe en
groene blokken) kun je alleen gebruiken als je de plugin “Classic Editor”
installeert. De ontwikkelaars van Divi werken nog volop aan de integratie van
de nieuwe editor in hun thema. We verwachten dat je op den duur gewoon
weer kunt wisselen tussen de backend en de visuele editor zonder dat je de
Classic Editor plugin nodig hebt.
ENFOLD
Als je website met het thema Enfold is gebouwd, verandert er niets. Je kunt
nog steeds kiezen of je de standaard WordPress editor wilt gebruiken of de
Enfold editor. De standaard WordPress editor is alleen niet meer de klassieke
editor maar de blokken editor.
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WOOCOMMERCE
Ook de klassieke editor bij WooCommerce producten zal vervangen worden
door de blokken editor. De editor wordt alleen gebruikt voor de beschrijving
die je bij producten toe kunt voegen. Daar heb je met de nieuwe editor dus
meer mogelijkheden in. De indeling (foto links, titel en prijs ernaast en
beschrijving eronder) blijft behouden.
Met behulp van de plugin “WooCommerce Gutenberg Products Blocks” wordt
er in de blokken editor onder de categorie “Widgets” een blok voor producten
toegevoegd. Op deze manier kun je in een pagina of bericht eenvoudiger
producten toevoegen.
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JE CONTENT IN DE KLASSIEKE EDITOR IS VEILIG
Alle content die je
gemaakt hebt voordat
de nieuwe editor zijn
intrede doet, wordt
automatisch verplaatst
naar een “Klassiek blok”.
Je content blijft dus
veilig bewaard.

Zo ziet bovenstaande
bericht eruit in de
blokken editor. Het
klassieke blok heeft
dezelfde toolbar als de
klassieke editor.

Je kunt de content in het klassieke blok laten staan. Je kunt er ook voor kiezen
om de content op te splitsen in verschillende nieuwe blokken. Het belangrijkste
is dat alle content die je met de klassieke editor gemaakt hebt zonder
problemen behouden blijft.
KOPIËREN EN PLAKKEN
Knippen en plakken van tekst uit bijvoorbeeld Word, een e-mail of van een
andere website kon nog wel eens problemen opleveren. De opmaak die al aan
de tekst meegegeven was, werd soms compleet overhoopgehaald. Dat is met
de blokken editor verleden tijd. De nieuwe editor kan geplakte tekst veel beter
verwerken waardoor de opmaak behouden blijft.
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CONTENT PLAATSEN ZOALS JIJ HET PRETTIG VINDT
In de nieuwe editor worden er ook een aantal handige nieuwe opties
geïntroduceerd om de weergave van je scherm aan te passen terwijl je content
aan het plaatsen bent. We zetten ze hieronder alvast voor je op een rijtje.
In de rechterhoek van je scherm zie je een icoon met drie stipjes. Als je daarop
klikt, krijg je onderstaand menu te zien.

• Unified Toolbar. De toolbar die je normaal direct boven een blok ziet,
wordt boven aan het scherm geplakt en blijft daar staan als je moet
scrollen.
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• Spotlight Mode. Het blok waarin je aan het werk bent is goed zichtbaar,
de overige blokken worden deels transparant gemaakt zodat al je
aandacht bij het blok is waarin je aan het werkt bent.
• Fullscreen Mode. Het menu aan de linker- en de bovenkant verdwijnt
waardoor je alleen de editor ziet. Je kunt de Unified Toolbar, Spotlight
Mode en Fullscreen met elkaar combineren.
• Visual Editor. De weergave van de blokken editor zoals we hier op alle
screenshots tonen.
• Code editor. De inhoud van de blokken wordt in code getoond.
• Manage All Reusable Blocks. Je verlaat het bericht en wordt naar een
overzicht gebracht van alle herbruikbare blokken die je kunt verwijderen
of exporteren.
• Show Tips. Je krijgt tips over de werking van de nieuwe editor.
• Enable Pre-publish Checks. Zodra je op “publiceren” klikt, krijg je een
checklist te zien met een overzicht van de zichtbaarheid, publicatiedatum
en tips.
• Keyboard Shortcuts. Een overzicht met toetsencombinaties die je kunt
gebruiken om sneller content of blokken te bewerken.
• Copy All Content. Alle blokken (behalve de titel) worden gekopieerd en
kunnen geplakt worden.
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LAATSTE WOORD.
De meeste mensen houden niet van verandering. We vinden het fijn als alles
hetzelfde blijft. Helemaal als het om dingen gaat waar we zelf niet zo heel veel
verstand van hebben. De introductie van de blokken editor is dus voor velen
(en ja, ook voor ons!) best wel spannend.
Het Gutenberg project is nog steeds bezig en natuurlijk blijft er altijd ruimte
voor verbetering. Met name op het gebied van toegankelijkheid en de
gebruiksvriendelijkheid voor mobiel valt er nog wat te winnen.
De introductie van de nieuwe editor is slechts het begin van een tijdperk
waarin WordPress verder zal evolueren. We hebben twee opties:
1. We kunnen weerstand bieden en gaan klagen over elk foutje dat we
tegenkomen.
2. We kunnen het omarmen en dankbaar zijn dat dit gratis Content
Management Systeem zo goed onderhouden wordt en zich voorbereidt
op een moderne toekomst waarin het voor iedereen steeds eenvoudiger
wordt om content op een website te plaatsen.
Wij kiezen voor de laatste optie. De introductie zal ongetwijfeld niet zonder
slag of stoot gaan, en ook onze supportafdeling zal zich vast eens achter de
oren moeten krabben, maar over een jaar is iedereen de klassieke editor vast
alweer vergeten en verblijden we onze lezers met waardevolle content die er
super gelikt uit ziet. En daar doen we het voor.
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