
Stappenplan Blog maken 

WAT IS BLOGGER? 
Een blog is een website waar je regelmatig nieuwe inhoud in de vorm van berichten plaatst. 

Een nieuwe blogpost kun je plaatsen wanneer jij wilt, dagelijks, wekelijks of maandelijks. 

Lezers kunnen ook reageren op je blogposts. 

EEN NIEUW ACCOUNT AANMAKEN 

1. Ga naar http://www.blogger.com/

2. Klik op je eigen blog maken.

3. Voor Blogger heb je een Google-account 
nodig.

4. Klik op Inloggen met je bestaande 
account of klik op Account maken.

5. Vul een gebruikersnaam + wachtwoord 
in en klik op volgende.

6. Vul persoonlijke gegevens in en klik op 
volgende.

7. Klik op akkoord en vervolgens op 
account maken. 

http://www.blogger.com/
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8. Klik op bevestigen.

9. Klik op nieuwe blog.

10. Geef de blog een titel en een URL en kies een
thema. (Je kunt het thema later nog
aanpassen.)

Controlepaneel. 

11. Klik op Nieuwe post om een nieuwe
blogpost aan te maken.
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12. In het volgende scherm kun je beginnen
met het opmaken van je nieuwe
blogpost. Geef de blogpost een titel.

13. Klik op HTML om de HTML-code van je 
blogpost te zien.

14. Boven het werkveld zie je een werkbalk.

1. Actie ongedaan maken

2. Lettertype aanpassen

3. Formaat aanpassen

4. Vet, cursief, onderstreept en 
doorhalen

5. Tekstkleur aanpassen

6. Achtergrondkleur voor tekst 
aanpassen

7. URL toevoegen

A. Selecteer tekst in de blogpost 
en klik op link.

B. Vul bij webadres de URL in.
C. Klik op OK.  

8. Afbeelding toevoegen

A. Klik op Bestanden kiezen.
B. Selecteer de afbeelding en klik 

op Geselecteerde toevoegen. 
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C. Selecteer de afbeelding. Onder
de afbeelding zie je een blauwe
werkbalk met opties.

D. Grootte aanpassen.

E. Afbeelding centreren.

9. Video toevoegen
A. Klik op Kies een video om te 

uploaden om een video van je 
computer te selecteren.

B. Klik op Van YouTube om een 
video van YouTube te 
selecteren. 

10. Speciale tekens toevoegen

11. Alinea, nummers en opsomming 
toevoegen 

12. Citaat maken

13. Tekst opmaak verwijderen

14. Spelling controleren 
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15. Klik op Voorbeeld om te zien hoe je
blogpost eruit gaat zien.

16. Klik op Opslaan om de blogpost te
bewaren en eventueel later te
bewerken. De blogpost zal niet
online verschijnen.

17. Klik op Publiceren om de blogspot
online te zetten.

18. Klik op Sluiten om terug te gaan
naar het controlepaneel.

19. Klik op Instellingen posts voor extra
opties.

1. Met labels kun je een blogpost
met hetzelfde onderwerp 
gemakkelijk terugvinden. De 
labels verschijnen in het 
controlepaneel. Door op het 
label te klikken verschijnen alle 
blogposts met hetzelfde label.

20. Door op Schema te klikken kun je 
handmatig instellen hoe laat en 
wanneer je blogspot gepubliceerd 
moet worden.

21. Bij Permalink kun je de URL van je 
blogspot aanpassen. 
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22. Geef de locatie weer van de
blogspot.

23. Terug in het controlepaneel
verschijnen alle blogposts links in
de menubalk. Zowel de
gepubliceerde als bewaarde posts.

A. Door met de muis over de
blogposts te bewegen kun je de
blogpost bewerken of
verwijderen.

Let op: gepubliceerde blogposts 
die al online staan, kun je ook 
bewerken.  

24. Door op Statistieken te klikken, kun 
je zien hoeveel mensen je blog al 
hebben bezocht.

25. Door op Reacties te klikken, kun je 
reacties onder blogposts beheren 
en handmatig verwijderen. 

26. Door op Indeling te klikken kun je 
de indeling van je blog aanpassen.
A. Klik op de pen om elementen te 

bewerken of te verwijderen.
B. Klik op Indeling opslaan. 
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27. Klik op Thema om het thema van de
blog te bewerken.

A. Kies een thema.

B. Klik op Toepassen op blog.

28. Bij Instellingen kun je de basis van
je blog aanpassen. Zoals e-mail, 
gebruikersnaam, taalinstellingen 
enzovoort.

29. Je kunt andere blogs volgen door op
Volgen te klikken. Nieuwe
blogposts verschijnen in de
leestlijst.




