
Infoblad blog/portfolio 
 

Wat is het? 
WordPress is marktleider op het gebied van blogs en doe-het-zelf websites. Met WordPress kun je 
binnen 10 minuten een complete site publiceren die er aantrekkelijk uitziet en eenvoudig te beheren 
is. Omdat WordPress wereldwijd veel gebruikt wordt, bestaan er allerhande plug-ins en vormgeving 
templates voor. Zo kun je agenda’s en YouTube faciliteiten plaatsen en kiezen uit honderden designs 
om een aantrekkelijke site op te bouwen. 

Veel studenten gebruiken WordPress om hun portfolio online te zetten. Dit kan zowel als persoonlijk 
portfolio of bij de aanmaak van een groepssite. Ook maken onderzoeksgroepen en individuele 
docenten gebruik van WordPress sites om artikelen, opdrachten en media te posten, of om 
discussies te modereren. 

 

Waar is het minder geschikt voor? 
WordPress sites zijn bedoeld om snel informatie te publiceren op een eenvoudige manier. Vaak 
bestaan deze sites uit maar een paar pagina’s. Wel bevatten ze veel korte bijdragen. WordPress sites 
zijn minder geschikt voor het beheer van complexe websites met veel vertakkingen en uitgebreid 
redactioneel beheer. Ook is een blog minder geschikt om bestanden mee uit te wisselen.  

 

Hoe gebruik ik het? 
In principe is ieder account op de HKU geschikt voor de installatie van een WordPress site. De enige 
voorwaarde is dat je een database moet aanvragen voor je gebruikersaccount. Dit kun je aanvragen 
d.m.v. een mailtje of via een aanvraagformulier voor projecten op de pagina’s voor ICT support. 

De volgende gegevens heb je nodig voor het hosten van een website: 

• Je HKU emailadres  
• Het wachtwoord behorende bij dit HKU emailadres 
• De server waarop de site gaat draaien: Dit is studenthome.hku.nl voor studenten. 
• Het webadres waarop je site beschikbaar zal zijn. Standaard is dit voor studenten: 

http://studenthome.hku.nl/~voornaam.achternaam/   
• Het adres waarnaar je snel bestanden kan kopiëren via de verkenner (Windows) of Finder 

(MacOS). Standaard is dit voor studenten de server https://studentdav.hku.nl/ .  
• Een database login. Standaard heeft deze de vorm van je complete naam, dus: 

voornaamachternaam 
• Een gegenereerd wachtwoord voor je database. De database login en wachtwoord worden 

verstrekt via de mail. Bewaar deze gegevens goed. 
 

Installatie van je WordPress site 
Via de website van WordPress (https://wordpress.org/download/) Kun je WordPress downloaden. 
Unzip de bestanden op je eigen computer. Deze bestanden moeten vervolgens gekopieerd naar je 
gebruikersaccount. En meer specifiek naar de map met de naam: Public_html. 

https://wordpress.org/download/


 

Je kunt bestanden eenvoudig tussen je computer en de HKU server uitwisselen door verbinding te 
maken via Command-K (OSX) of in de verkenner (Windows) met server https://studentdav.hku.nl) 
(voor studenten) 

Log in met je emailadres en wachtwoord. 

Nadat het inloggen is gelukt open je de map met de naam ‘Public_html’). In deze map plaats je alle 
bestanden van het uitgepakte WordPress bestand. 

Gebruik niet je webbrowser om deze bestanden tussen je computer en de server te kopiëren! Dit zal 
niet lukken. Alternatief: ook via FTP kun je de bestanden op de server te kopiëren. De host is in dit 
geval: studenthome.hku.nl (studenten) 

Log in dit geval in met voornaam.achternaam 

 

 

Nadat je de bestanden hebt gekopieerd kun je de rest van de installatie eenvoudig via de 
webbrowser afmaken. Navigeer naar je websiteadres. Normaliter heeft dit de vorm:  

http://studenthome.hku.nl/~voornaam.achternaam/   



Vervolgens zie je onderstaand scherm waarin je de taal 
kunt instellen: 

In stap 2 informeert WordPress je over de gegevens die je 
bij hand moet hebben om de installatie af te maken. Deze 
zijn echter niet allemaal noodzakelijk. 

 

Voor de configuratie heb je de volgende gegevens nodig: 

Database name: normaliter heeft dit de vorm 
voornaamachternaam. Deze ontvang je per email 

User name: normaliter heeft deze ook de vorm 
voornaamachternaam. Deze ontvang je per email 

Database password: Deze heb je apart in de email 
ontvangen 

Database host: Deze is altijd localhost 

Table prefix: laten staan 

 

In het scherm op de volgende bladzijde zie je deze gegevens voor het voorbeeld project account 
ingevuld. 



 

Om je website verder te configureren vul je je emailadres in, vul je een wachtwoord in en bevestig je 
deze, en geef je je blog een naam. Onthoud de naam en het wachtwoord dat je hier ingeeft goed! Je 
hebt deze gegevens later nodig om je blog bij te werken. 

 



 

Met deze laatste stap heb je je WordPress site of blog geïnstalleerd. Je kunt hem nu van een 
vormgeving voorzien en allerlei plug-ins toepassen en er zo een persoonlijke website van maken. 

Ook kun je met het blog allerlei bestanden uploaden als onderdeel van je portfolio en reacties 
modereren.  

Op de wordpress.org site vind je talloze handige handleidingen en tips om je website voor je te laten 
werken.  

 

In principe ben je nu klaar met de installatie van je blog. Je kunt hem echter ook nog dichtzetten voor 
andere gebruikers dan die van HKU. Gebruikers moeten dan inloggen met het HKU emailadres en 
wachtwoord. Als je dit wil moet je nog even verder lezen. 

LDAP koppeling in Wordpress: 

 

1) Login in de admin omgeving van Wordpress. 

 

2) Installeer de plugin wpDirAuth  (https://wordpress.org/plugins/wpdirauth/) 

 

3) Activeer de plugin. 

 

4) Ga naar het menu settings en selecteer submenu> Directory Auth. 

 

 

 

https://wordpress.org/plugins/wpdirauth/


 

5) In dat submenu vul je een aantal gegevens in in het formulier wat je daar aantreft. Zie volgende 
schermafbeeldingen: 

 

Enable directory authentication: yes 

 

Require SSL login: no 

 

Enable SSL Connectivity: no 

 

Directorservers: ldap.ku.nl 

 

Account filter: mail 

 

Base DN: dc=hku,dc=nl 

 

Institution Name: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

 

Login screen message: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht members can login directly using their 
institutional password. 

 

Password change message: To change a Hogeschool voor de Kunsten Utrecht members can login 
directly using their institutional password. password, please refer to the official institutional 
password policy. 

 

 



 



 

6) Bewaar deze settings (‘Update Options’) 

 

7) Loguit als admin . 

 

8) Als het goed is heb je nu op het loginscherm het volgende erbij: 

 



 

 

(dan is de installatie succesvol) 

 

 

nb: zorg ervoor dat in het menu General wel de default role ‘subscriber’ (want anders kan iedereen 
het eea beheren die inlogt) en vinkje uit bij ‘Anyone can register’ 

 

Eerdergenoemde zorgt ervoor dat mensen kunnen inloggen via de loginpagina van je wordpress site 
mbv een HKU e-mailadres (standaard krijgt de ingelogde gebruiker de rol ‘subscriber’).  Lees 
https://codex.wordpress.org/Roles_and_Capabilities 

 

 

Wil je dat je zowieso moet inloggen op je Wordpress site, dus al op het moment dat iemand naar je 
site toegaat, volg dan de volgende stappen: 

 

1) Download, installeer en activeer de plugin ‘Restricted Site Access’ 
(https://wordpress.org/plugins/restricted-site-access/) 

2) Als het goed is worden dan al direct de volgende instellingen gemaakt, maak ze anders zelf 
(onder kopje instellingen>lezen in het dashboard) 

 

 

 



 

 

 

 

Heb je nog vragen of kom je er niet uit? Neem dan even contact met ons op. 

Contactinformatie vindt je op de site: studentportal.hku.nl/ict/ 
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