Dynamische websiteontwikkelingen met CMS WordPress
Media, Vormgeving en ICT
Deze ééndaagse CMS WordPress training stelt de cursist in staat hoogwaardige dynamische websites te
ontwikkelen zonder kennis van HTML.
Cursusdata: 05 NOVEMBER 2019

Relatie met beroepsgericht programma:
ICT - Interactieve Vormgeving en Productie
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Inhoud
WordPress is een Content Management Systeem waarmee u in zeer korte tijd een website kunt creëren.
Dankzij het CMS kan de eigenaar van de website de content zelf beheren, vullen en wijzigen. Voor
bedrijven is een CMS gestuurde website onmisbaar, want u hebt geen kennis van HTML, CSS of
JavaScript nodig om uw eigen website te kunnen bijhouden. Terwijl dit wel de achterliggende techniek
van WordPress is. Als contentmanager hoeft u dus enkel de mogelijkheden en interface van WordPress
te leren kennen. En dat is wat u kunt leren in deze cursus WordPress. Na het volgen van deze workshop
weet u hoe een databasegestuurde WordPress website te creëren en publiceren. U leert hoe u
WordPress uitbreidt met handige en onmisbare plugins, widgets en andere functie-toevoegingen. U
maakt kennis met PHP. De taal waarmee de connectie met de database wordt gelegd. U leert de
voordelen en extra mogelijkheden kennen van betaalde templates in vergelijking met de gratis
templates.
Cursusprogramma
- Kennismaken met het CMS WordPress
- Wat en wie is WordPress
- Documentatie van WordPress
- Hulp en community van WordPress
- Voorbereidingen voor het installeren van WordPress
- Databases
- Installeren van het CMS WordPress
- De opties en instellingen van WordPress beheren
- De interface en menu-opties van WordPress
- Kennismaken met diverse soorten templates

- Template installeren en activeren
- Wijzigingen aanbrengen in vormgeving van de template
- Pagina’s en berichten aanmaken
- Media beheren

Voorkennis nodig:

Nee

Werkvorm:

cursus

Scholingsveld:

praktijkleer / vakkennis

Voorbereiding noodzakelijk:

Nee

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

House of Media

Soort aanbieder:

kennis / praktijkcentrum

Contactpersoon:

Harry Beishuizen

E-mailadres:

h.beishuizen@house-of-training.nl

Cursusdata:
05 NOVEMBER 2019 | 14:00 (9 PLEKKEN VRIJ VAN DE 10)

Eindhoven (5657 EB) - ID Centre - Eén dag op 5 november 2019 van 14.00 tot 20.30 uur inclusief maaltijd,
pauze en cursusmaterialen.
Prijs:

40 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

-

Leercyclus benoemd:

Ja

Opmerkingen:
Deze cusus is op verzoek via de kwartiermaker elders te organiseren. Hierbij draagt u zorg
voor een passende locatie, benodigde faciliteiten, catering en minimaal 7 deelnemers.

