
Voorbeelden van werken met WordPress blokken 

 

De belangrijkste basisblokken zijn: 

- Paragraaf-blok met tekst 

- Koptekst-blok voor alineakopjes of pagina koppen 

- Lijst blok, waarmee je overzichtelijke bullet lijsten kan maken 

- Afbeelding of omslagafbeelding waarmee je foto’s op de pagina plaatst. 

 

De belangrijkste lay-out blokken zijn: 

- Kolommen waarmee je de onderlinge positie van blokken kunt bepalen 

- Vul blok waarmee je ruimte tussen blokken kunt maken. 

- Groepen waarmee je blokken kunt “samenbinden” in een groep van blokken. 

- Citaat of Pull quote blok waarmee je een stukje tekst met andere vormgeving aandacht geeft  

- Media en tekst, een blok waarmee je in één keer tekst en afbeelding kunt plaatsen 

- Nieuwste berichten blok waarmee je op een pagina enkele berichten uit een categorie kunt tonen. 

 

Werken met patronen 

Naast de losse blokken kan je ook gebruik maken van “patronen”. Dit zijn groepen van blokken. 

Veelvoorkomende combinaties van blokken kan je hier met dummytekst en afbeeldingen plaatsen op 

jouw pagina. Op die manier kan je heel snel werken aan een fraaie vormgeving.   

 

   



Voorbeeld 1 

Deze eenvoudige pagina opmaak bestaat uit een koptekst die net iets breder is dan de onderliggende 

twee kolommen met tekst. Hoe maak je zoiets? 

 

 

 

Je begint met het blok “kolommen”  

Het kolomblok heeft twee kolommen waarvan de linker ca 60% qua breedte is en de rechter is leeg.     

De bovenste tekst is een “heading” tekst, een koptekst-blok. Deze staat in de linker kolom. 

 

Daaronder weer een kolommen blok. Nu met twee gelijkwaardige kolommen (50%)  

Binnen de kolom staat een paragraaf-blok met tekst.  

 

 

 

  



Voorbeeld 2 

Een voorbeeld met een uitgesproken tekst die moet uitnodigen tot lezen. Daaronder twee 

kolommen. Hoe maak je zoeiets? 

 
De pagina begint bovenaan met een klein tekstje (paragraaf blok, gecentreerd) 

Daaronder het heading blok (koptekst blok) met aangepaste lettergrootte. Het lettertype wordt door 

het thema bepaald.  

Daaronder weer een kolommen blok met twee gelijkwaardige kolommen (50%) met daarin een 

paragraafblok. 

 



Voorbeeld 3 

We zien een pagina met een streep en elementen verdeeld over de pagina. Hoe maak je zoiets? 

 
 

 

Je begint de pagina met een tekstblok (paragraph) Daaronder plaats je het blok “streep” of divider. 

Daaronder weer een kolommen-blok. De linker kolom is ca 45% qua breedte, rechts 55%. 

De linker kolom bevat een koptekst-blok (heading). De rechter kolom bevat een paragraph en een 

KNOP blok onder elkaar.   

 

 

 

  



Voorbeeld 4 

In dit voorbeeld zie je een tekst, met een verschillende opmaak. Hoe maak je zoiets?   

 
 

Je begint bovenaan de pagina met een Heading of koptekst-blok. Daaronder plaats je een separator 

of streep. Daaronder komt weer het kolommen blok met een verdeling 55 en 45%. De linker kolom 

van het blok bevat nu een paragraaf met iets grotere tekst. Je kunt zelf spelen met de opmaak. De 

linker kolom bestaat uit meerdere paragraaf blokken met tekst. 

 

 



Voorbeeld 5 

Kleur! En een speelse opmaak.  Hoe maak je zoiets?  

 

 

 

Ook in dit voorbeeld beginnen we met een Omslagafbeelding. Hiermee kan je een achtergrondkleur 

instellen (of een afbeelding). Nu plaats je een kolommen blok onder de titel van omslagblok. Deze 

kolommen kan je vullen (zie voorbeeld) met blokken zoals een koptekst-blok, een kleine streep 

(separator) en paragraaf-blok met tekst.  

De verschuiving kan op twee manieren: 

1- Door gebruikte maken van een vul-blok of spacer 

2- door de uitlijning van de individuele kolommen (naar boven, gecentreerd of naar beneden)     

 

 



Voorbeeld 6 

De afbeeldingen in verschillende grootte geeft een fraaie layout. Maar hoe maak je zoiets? 

 

 
 

 

Wederom beginnen we met het kolommen blok. Verdeel de kolommen 30% 30% en 40% 

Vul de kolommen met Afbeelding blokken. Je maakt een afbeelding kleiner (smaller) dan de kolom 

voor het gewenste effect. In de derde kolom plaats je een Vul blok met daaronder het koptekst blok 

en paragraaf blok. Spelen met blokken  

 

 


