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Inleiding
WordPress is een applicatie waarmee je jouw item publiceert.
Docenten gebruiken WordPress om te zien of studenten hun items gemaakt hebben,
en om die items af te luisteren en te beoordelen.
Het mag duidelijk zijn dat WordPress nogal belangrijk is. Staat jouw item er niet op
dan kan het niet beoordeeld worden en dan heb je dus gewoon geen item gemaakt.
Zo eenvoudig kan het zijn!
Uploaden naar WordPress is niet zo ingewikkeld maar kan makkelijk fout gaan. Als je
onderstaande instructie nauwkeurig volgt komt het wel goed. Tenminste: dat denk ik.
Het enige probleem is eigenlijk dat WordPress geen bestanden kan verwerken die
groter zijn dan 6 MegaByte. In radiotermen komt dat overeen met een item van
maximaal 4 minuten. Een langer item kan dus niet gepubliceerd worden maar dat is
niet zo erg omdat je toch al geen items mag maken die langer zijn dan ongeveer 3
minuten.
Let op: je kunt alleen bestanden uploaden in het formaat .mp3!

Publiceren met WordPress
Ga naar WordPress met https://svj.hu.nl/wp-login.php en log in met de gegevens die
jou al verstrekt zijn.
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Je komt dan op jouw eigen profielpagina van WordPress terecht.
Daar kies je linksboven onder Mijn websites: Dashboard de pagina van jouw lesgroep.

Voor de lesgroep Item is dat Redactiebak-13-14 Bxx. Let op: er bestaan meerdere
versies van deze Redactiebak, en nee: daar kan ik ook niks aan doen.
Dashboard is de achterkant (het backoffice) van de Item-pagina van jouw lesgroepje.
Dit is niet wat de argeloze bezoeker ziet, maar dit is waar je bepaalt wat die argeloze
bezoeker te zien zal krijgen.
Een nieuw bestand toevoegen (bijvoorbeeld jouw item) doe je
met Berichten: Nieuw bericht

3

In dit scherm moet je de titel van jouw item invullen (in de balk Voer hier de titel in).

In het grote veld daaronder kun je je teksten kwijt. Nadere informatie over je item,
bijvoorbeeld, of de presentatietekst.
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Het is handig als je daaronder een tekstje zet dat de aandacht vestigt op het
afspeellinkje, iets in de geest van “Luister hier naar het item”.

Dan moet je nu het item uploaden naar de server van WordPress. Als het goed is heb
je van je montage een .mp3-bestand laten maken en dat heb je nu nodig.
Om je item te uploaden moet je klikken op het linkje Media toevoegen (of Add Media)
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En daarna klik je op Bestanden uploaden (of Upload Files):

Je komt dan op een scherm waar je moet bladeren naar jouw item:
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Het bestand verschijnt dan in de lijst met alle andere bestanden die al eerder zijn
geüpload:

Je moet nog even de locatie (url) van het item invoegen in het nieuwsbericht.
Onder Weergaveinstellingen bijlagen kies je voor Link naar Mediabestand en voor
Invoegen in bericht:
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Je komt dan weer terecht op de pagina met de titel van je item, en met de tekst.
Belangrijk is nu dat je de juiste categorie kiest, waaronder jouw item zometeen te
vinden zal zijn (onderaan de pagina).
Het definitieve uploaden doe je met de knop Publiceren :

Je kunt de pagina met jouw item bekijken met de link Bericht bekijken:
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Uiteindelijk zul je dan de voorpagina van jouw lesgroepje zien, met jouw item:

Je komt dan op de voorpaging van jouw Propeduizelig. Daar staat het item vermeld
(De schaapskudde van Jezusveen), met daaronder de naam van de maker en de
datum (Door Voornaam Achternaam op etc).
Belangrijk is dat jouw tekst er staat, en een afspeellinkje voor het bestand. Als je
daar op klikt hoor je je item.
En daarmee ben je klaar.
Als het allemaal niet lukt, en het schuim staat je inmiddels op de bek, dan kun je bij
ons van Radiotechniek terecht voor Begrip en Hulp.
Maar eerst zelf proberen!
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