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Beste webmeester, 
 
Voor u ligt een korte handleiding voor het onderhouden van uw eigen website. Dit onderhoud 
gaat heel eenvoudig door het aanmaken van documenten in Microsoft Word.  Er wordt dan 
ook verondersteld dat de lezer basiskennis heeft van Word en van Windows. In deze 
handleiding wordt uitgegaan van het besturingssysteem Windows XP maar gebruikers van 
andere varianten zoals Windows 98 of 2000 zullen in alle gevallen dezelfde handelingen 
verrrichten alleen dan met een andere “look”. 
 
In ieder geval veel plezier met het up-to date houden van uw site! 
 
Erik Zeeuwen 
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Korte uitleg 

Om het onderhoud van uw site goed te kunnen uitvoeren is het handig om inzicht te hebben 
in de installatie zoals die is uitgevoerd bij u op school en op de computers van het 
“hostingbedrijf”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergens op een handige plaats op uw computer of netwerk is een mapje Website neergezet 
met daarin een stijlschema voor Word (bijvoorbeeld WarmOranje.dot of Primair.dot). Ook zit 
daarin een mapje genaamd KopieWebsite (of een andere met u afgesproken naam). Het is 
de bedoeling dat deze kopie gebruikt gaat worden om wijzigingen in aan te brengen voordat 
de website “live” gaat. Verder zijn nog de mapjes foto’s, info, nieuws, start en voorstellen van 
belang. De knoppen van de website verwijzen naar documenten in deze mapjes. Als 
bijvoorbeeld het document nieuws.html wordt verwijderd uit het mapje nieuws, dan werkt de 
knop “Nieuws” niet meer!  De documenten nieuws.html, foto’s.html, info.html, start.html en 
voorstellen.html moeten dus altijd aanwezig blijven (maar kunnen wel worden aangepast). 
 
De “hoster” zorgt ervoor dat iedereen via het internet de website kan bekijken met het www 
adres. Op de computer van deze “hoster” zijn dan ook precies dezelfde mapjes en bestanden 
aangebracht. Om veranderingen in de lokale kopie op het internet zichtbaar te maken 
moeten de gewijzigde bestanden worden gekopiëerd naar deze “host” computer. Dat gebeurt 
met het programma SmartFTP waar een icoon van op de desktop is geïnstalleerd. 

Smart FTP op 
desktop 

Mapje “Website” op PC of  netwerk 

Mapje “KopieWebsite” op PC of  netwerk De mapjes van de  “live” website op de 
computer van de “hoster” 
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Bestaande webagina’s aanpassen  

Om een gevoel te krijgen hoe het  onderhoud werkt, kan het beste worden begonnen met het 
aanpassen van een bestaande pagina uit het mapje KopieWebsite. Ga bijvoorbeeld naar het 
mapje nieuws. Daar staat het bestand nieuws.html. 

• Ga met de muis op nieuws.html staan 

• Druk de rechtermuisknop in en kies “Bewerken” of “Edit” 

• Microsoft Word wordt geopend 

• Pas het document aan (voeg bijvoorbeeld een foto en tekst toe) 

• Sla het bestand op 

• Dubbelklik index.html (in map KopieWebsite) en bekijk het resultaat 
 

Nieuwe webpagina’s aanmaken 

De pagina’s die zijn aangebracht in de installatie zijn voorbeeldpagina’s die naar wens 
kunnen worden aangepast of vervangen. Hier als voorbeeld de schoolgids.  Dit document 
heet schoolgids.html en is nog bijna leeg. 

• Open uw eigen schoolgids (bijvoorbeeld schoolgidsobsdekrekel.doc) 

• Kies “Opslaan als” of “Save as” in het file menu 

• Nu is belangrijk om als naam schoolgids.html te typen (met een l op het einde) 

• Kies verder als type “Gefilterde webpagina” of “Filtered web page” 

• Verplaats het bestand schoolgids.html naar het mapje “info” 

• Antwoord “ja” op de vraag of het bestaande bestand vervangen moet worden 

• Dubbelklik index.html (in map KopieWebsite) en bekijk het resultaat 
 

Let op! Er kan ook een mapje “schoolgids_bestanden” of “schoolgids_files” zijn aangemaakt 
bij het opslaan. Deze moet ook worden verplaatst naar het mapje info. 
 

Nieuwe pagina’s met standaard stijlschema 

Documenten in Word bevatten een standaard stijlschema. Hieronder wordt uitgelegd hoe het 
stijlschema van de site kan worden toegevoegd. Dit kan op twee manieren.  
Bij een geheel nieuw te vervaardigen document: 

• Open het stijlschema dat in het mapje Website zit. Dit kan door te dubbelklikken op 
het document met de uitgang .dot bijvoorbeeld WarmOranje.dot 

• Maak het document, de stijlen worden automatisch toegevoegd 

• Sla het document eerst op als Word document en dan als gefilterde webpagina 

• Verder als beschreven in “Nieuwe webpagina aanmaken” 
 
Bij een bestaand document zoals de schoolgids kan het stijlschema aan het document 
worden gekoppeld: 

• Open het Word document 
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• Kies “Extra” en vervolgens “Sjablonen en invoegtoepassingen” of “Tools” en 
“Templates and add-ins” 

• Kies “Toevoegen” of “Add” en selecteer daarna het stijlschema (met uitgang .dot) 

• Zorg dat het vinkje bij “Automatisch verversen” of “Automatically update” aanstaat 

• Sluit het document en  open het opnieuw,  de stijl is nu veranderd 

• Verder als beschreven in “Nieuwe webpagina aanmaken” 
 
Let op of er een mapje met een naam die eindigt op _bestanden of _files is aangemaakt. Dit 
mapje moet samen met het document naar het juiste mapje worden gekopieerd. 
 

Toevoegen van hyperlinks naar nieuwe documenten 

Binnen Word kunnen eenvoudig hyperlinks worden toegevoegd. Daarmee kunt u eenvoudig 
verwijzen naar andere pagina’s op uw eigen site. Hieronder wordt uitgelegd hoe u een 
nieuwe pagina over bijvoorbeeld pesten kunt maken en dan vanuit de pagina info.html 
daarnaar kunt verwijzen. 

• Maak een nieuw pagina volgens “Nieuwe pagina’s aanmaken”, sla deze op onder de 
naam pesten.html als gefilterde webpagina 

• Zet alles in het mapje info, ook het eventuele pesten_bestanden mapje 

• Ga met de muis op dit info.html staan 

• Druk de rechtermuisknop in en kies “Bewerken” of “Edit” 

• Met de cursor op de plek waar u een hyperlink wilt neerzetten kiest u in het menu voor 
“Toevoegen” en vervolgens “Hyperlink” of “Insert” en “Hyperlink” 

• U kiest als tekst bijvoorbeeld “alles over pesten” 

• Voor het bestand of de file typt u pesten.html Dus niet het bestand selecteren via 
het lijstje en alleen de bestandsnaam typen zonder www oid. 

• Dubbelklik index.html (in map KopieWebsite) en bekijk het resultaat 
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Toevoegen van hyperlinks naar andere websites 

Binnen Word kunnen ook hyperlinks naar andere webpagina’s worden opgenomen. Als 
voorbeeld wordt hier aangegeven hoe bijvoorbeeld een hyperlink naar www.mijnalbum.nl kan 
worden opgenomen in de pagina foto’s.html. Deze pagina wordt dan opgeroepen in uw eigen 
site. 

• Ga met de muis op dit foto’s.html staan 

• Druk de rechtermuisknop in en kies “Bewerken” of “Edit” 

• Met de cursor op de plek waar u een hyperlink wilt neerzetten kiest u in het menu voor 
“Toevoegen” en vervolgens “Hyperlink” of “Insert” en “Hyperlink” 

• U kiest als tekst bijvoorbeeld “fotoalbum” 

• Voor het bestand of de file typt u http://www.mijnalbum.nl 

• Dubbelklik index.html (in map KopieWebsite) en bekijk het resultaat 

Tip: Als u nu een eigen foto album heeft gemaakt op www.mijnalbum.nl dan typt u de 
volledige naam naar uw abum, bijvoorbeeld http://www.mijnalbum.nl/Album=XHAF8QJ3 

Nieuwe mapjes en hyperlinks 

Als u nu veel nieuwe documenten maakt, bijvoorbeeld voor alle groepen, wilt u deze wellicht 
in aparte mapjes plaatsen. Dit heeft gevolgen voor de hyperlinks die naar de documenten in 
die mapjes verwijzen. Als u nu een hyperlink maakt in een document, bijvoorbeeld info.html 
naar groep3.html in mapje groep3 zijn er twee mogelijkheden. 

• Als het mapje groep3 op dezelfde plek staat als info.html typt u voor het bestand of file 
waarnaar de hyperlink moet wijzen groep3/groep3.html 

 

• Als het mapje groep3 onder het mapje voorstellen staat, typt u voor het bestand of file 
waarnaar de hyperlink moet wijzen ../voorstellen/groep3/groep3.html Denk aan de 
twee puntjes vooraan! 
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Naar de server kopiëren 

Als alles naar wens is op de kopie website (dubbelklik index.html om dit te controleren) kunt 
u gaan kopieren naar de “host computer” zodat de rest van de wereld de site ook kan zien. 
Om te kopiëren gebuikt u SmartFTP dat al is voorgeïnstalleerd op de computer. 

• Dubbelklik het icoon van SmartFTP 
 
 
 
 

• U krijgt het onderstaande scherm te zien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Aan de linkerkant van het scherm is uw eigen computer te zien met het mapje 
KopieWebsite. Aan de rechterkant ziet u hetzelfde mapje maar dan op de “host 
computer” 

• Zoek nu aan de linkerkant de bestanden op die u heeft gewijzigd en sleep deze naar 
hetzelfde mapje aan de rechterkant. U ziet nu als het goed is rechtsonder van alles 
veranderen.  Als slepen niet lukt klikt u op het pijltje (omcirkeld hierboven). 

• Controleer of het kopiëren is gelukt door in de mapjes aan de rechterkant te kijken en 
door het openen van Internet Explorer en het intypen van het websiteadres. 

• Als het niet is gelukt probeert u de verbinding met de hostcomputer te verversen door 
aan in het scherm van de hostcomputer op het omcirkelde knopje te drukken. 


