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INLEIDING  

U bent de leadpartner van een project binnen het INTERREG-programma Deutschland-Nederland. Om 

informatie ter beschikking te stellen over uw project, hebben we voor u op de website Deutschland-

Nederland.eu een aparte pagina beschikbaar gesteld. Standaard staan op deze pagina een aantal 

basisgegevens van uw project. Deze gegevens worden automatisch uit het monitoringsysteem 

geïmporteerd. U kunt de website echter uitbreiden en meer informatie toevoegen. Zo kunt u onder andere 

sub websites, afbeeldingen, video′s en evenementen toevoegen. In de hier volgende handleiding wordt 

beschreven hoe u dit kunt doen.  

 
GEBRUIKERSDOCUMENTATIE  

In het navolgende worden de belangrijkste stappen voor het beheren van projecten en evenementen 

beschreven. Hierbij gaat het om het toevoegen, bewerken en verwijderen van projecten en evenementen, 

naast algemene informatie over de bediening en het gebruik van afbeeldingen en documenten. 

 

1. LOGIN 

Via http://www.deutschland-nederland.eu/wp-admin komt u op de aanmeldpagina terecht. De 

inloggegevens kunt opvragen via het Gemeenschappelijk INTERREG Secretariaat. Stuurt u hiervoor een 

email naar info@deutschland-nederland.eu of neem telefonisch contact op via 0049-2821-793037.  

Het invoerscherm van de homepage verschijnt op het beeldscherm: 

 

 

mailto:info@deutschland-nederland.eu
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Voer de volgende stappen uit om in te loggen: 

 Voer de gebruikersnaam in  

 Voer het wachtwoord in 

 Klik op de knop ‘Anmelden’ 

 Optioneel kan de optie ‘Angemeldet bleiben’ worden geselecteerd. De gebruiker blijft ingelogd 

totdat hij zich expliciet bij het systeem afmeldt.  

 

Een nieuw wachtwoord kan worden aangevraagd via ‘Passwort vergessen?’. Hiervoor hoeft alleen een 

eerder ingevoerde gebruikersnaam/e-mailadres te worden vermeld. Vervolgens wordt een nieuw 

gegenereerd wachtwoord naar het e-mailadres gestuurd. Na de login wordt de gebruiker verzocht een 

nieuw geheim wachtwoord voor het gebruikersaccount aan te maken. 
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2. DASHBOARD 

Na een succesvolle login verschijnt eerst uw persoonlijke profiel. Door links op dashboard te klikken, komt 

u op deze pagina. Hier wordt algemene informatie gegeven, zoals het aantal bijdragen en pagina’s, plus een 

overzicht van beschikbare updates, die door de administrator kunnen worden uitgevoerd. Deze updates zijn 

alleen relevant voor de administrator en kunnen dan ook genegeerd worden.  
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3. PROFIEL 

Wanneer u rechtsboven op de admin-balk op ‘Benutzername’ en ‘Profil bearbeiten’ klikt, komt u in het 

gebruikersprofiel terecht. Als alternatief kan het profiel ook worden geopend via het menu-item ‘Profil’ in 

de zijbalk. Hier kan de gebruikersinformatie worden gewijzigd, zoals naam, e-mailadres of wachtwoord. 

Onder ‘Profil bearbeiten’ bevindt zich de Afmeld-knop waarmee de gebruiker zich bij het systeem kan 

afmelden. 
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4. MEDIA 

De mediatheek is bedoeld voor het uploaden en beheren van bestanden die u in de homepage wilt 

integreren. Behalve afbeeldingen of images kunnen ook video’s, audiobestanden en documenten zoals pdf- 

of Excel-bestanden worden geselecteerd. Het gebruik van de geüploade bestanden wordt in een latere 

paragraaf gedetailleerd beschreven.  

 

 

Nieuwe bestanden (o.a. afbeeldingen en documenten) kunnen via ‘Datei hinzufügen’ naar de mediatheek 

worden geladen. Het geselecteerde bestand wordt naar de server geüpload en kan in de mediatheek worden 

beheerd. Het gebruik van een bestand wordt beschreven in de paragraaf ‘Nieuwe projecten aanmaken’. 



 

 

7 

 

 

 

5. PROJECTEN / SUBPAGINA’S 

In het menu-item ‘Projekte’ staan uw project en de verschillende pagina’s binnen uw project. Hier kunnen 

pagina’s worden aangemaakt en beheerd. Alle reeds bestaande pagina’s worden onder het menu-item 

‘Projekte’ genoemd en kunnen op elk gewenst moment worden bewerkt, gewijzigd en verwijderd. NB: er 

kunnen uitsluitend projecten (pagina’s) binnen de reeds bestaande hoofdcategorieën worden aangemaakt.  

Let op: Elke pagina wordt bij WordPress als “Project” aangeduid. Dit kan eventueel tot verwarring leiden. 
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5.1. NIEUWE PAGINA’S AANMAKEN 

Een nieuwe pagina kan worden aangemaakt met behulp van de knop ‘Neues Projekt erstellen’.  

 

 

Er verschijnt een leeg formulier in de ontwerpmodus, dat kan worden ingevuld.  

DE BELANGRIJKSTE ATTRIBUTEN ZIJN: 

 

Titel: De titel van het project/de pagina wordt ingevoerd onder "Titel hier eingeben” 

Sprache: Hier kan tussen drie talen gekozen worden 
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Dies ist eine 

Übersetzung von:  

Deze optie wordt geactiveerd wanneer de gebruiker via de blauwe plus een 

nieuwe pagina aanmaakt. Hierbij gaat het om een kopie in een andere taal. 

Dateien hinzufügen: Met deze knop kunnen bestanden uit de mediatheek aan het actuele onderwerp 

worden toegevoegd (o.a. afbeeldingen of documenten)  

Format:  

Met behulp van deze functies kan de tekst worden bewerkt en worden 

geformatteerd. Net als in Word of Excel moet de tekst eerst worden gemarkeerd 

en moet vervolgende de gewenste optie worden toegepast.  

Eltern: Het dropdown-menu “Eltern” toont onder welk menu dit project moet worden 

aangepaakt. (informatie: er kunnen uitsluitend projecten voor submenu’s 

worden aangemaakt).  

Reihenfolge: Hier moet een nummer worden ingevoerd dat de rangschikking van dit project 

ten opzichte van andere projecten aangeeft. De rangschikking is oplopend, 

d.w.z. dat het project met nummer 1 op positie 1 te vinden is.  

Beitragsbild: Hier kan een foto uit de mediatheek worden geslecteerd, die met het project 

verbonden is en met het project wordt weergegeven.  

Vorschau:  De knop “Vorschau” toont de voltooide ontwerpversies van het actueel 

aangemaakte project. 

Speichern:  De knop “Speichern” slaat het actuele concept op in het systeem. De pagina is 

echter nog niet gepubliceerd, maar alleen in het systeem opgeslagen.  

Veröffentlichen: Het project wordt gepubliceerd en is vanaf nu op internet beschikbaar.  

 

Onder de werkbalk worden de tekst en het formaat van het nieuwe project aangemaakt. Tekst en formaat 

kunnen worden aangemaakt op dezelfde wijze als in Word. De homepage-experts kunnen  de 

desbetreffende HTML-code inzien door bij ‘Ansicht’ om te schakelen van ‘Visuell’ naar ‘Text’.  

Zolang de gebruiker in het tabblad ‘Visuell’ werkt, is echter geen HTML-kennis vereist om een nieuw 

project aan te maken. 
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De belangrijkste stappen naar een nieuwe pagina zijn: 

- Klik op ‘Neues Projekt erstellen’  

- Voer de titel van het project/de pagina in (project kan onder deze naam worden teruggevonden) 

- Pagina ontwerpen (gewenste tekst en formaat selecteren) 

- Informatie van het project invoeren (onder het ontwerp) 

- Taal selecteren 

- Categorie selecteren via het attribuut ‘Eltern’ 

- De ontworpen pagina kan door middel van ‘Vorschau’ worden bekeken 

- Met een klik op ‘Veröffentlichen’ wordt de pagina actief en wordt het op internet zichtbaar 

- (Optioneel) Door te klikken op ‘Speichern’ wordt het project in het systeem opgeslagen – maar het 

is niet op internet zichtbaar. Het project moet expliciet worden ‘gepubliceerd’ om het zichtbaar te 

maken. 



 

 

11 

 

 

BESTANDEN TOEVOEGEN 

Met behulp van de knop ‘Datei hinzufügen’ kunnen bestanden (o.a. afbeeldingen en documenten) vanuit de 

mediatheek in het actuele ontwerp worden ingebed. U kunt een bestand direct uit de mediatheek selecteren, 

of het eerst naar de mediatheek uploaden alvorens het toe te voegen. Het geselecteerde bestand wordt direct 

in het ontwerpvenster weergegeven en kan zo worden opgeroepen en geformatteerd. 

EEN BESTAANDE PAGINA BEWERKEN 

Een project kan door de gebruiker op elk gewenst moment worden bewerkt en gewijzigd. Hiervoor moet de 

gebruiker het project selecteren en op ’Bearbeiten’ klikken (zie screenshot). 

 

 

Nu verschijnt het project in de ontwerpmodus, waarin het project kan worden bewerkt en veranderd. 

Veranderingen worden opgeslagen door middel van ‘Aktualisieren’ en zijn direct online zichtbaar.  

A. EEN BESTAANDE PAGINA VERWIJDEREN 

Een project/een pagina kan niet door de gebruiker worden verwijderd. Hiervoor moet contact worden 

opgenomen met het Gemeenschappelijk INTERREG Secretariaat. De contactgegevens staan op pagina 2 

van deze handleiding. De gebruiker kan een reeds gepubliceerd project weer terugzetten in de 

ontwerpmodus, zodat het project niet meer voor het publiek beschikbaar is. Hiervoor moet de status in de 

ontwerpmodus worden teruggezet van ‘Veröffentlicht‘ naar ‘Entwurf’. Het definitief verwijderen van een 

project is uitsluitend voorbehouden aan de administrator. 
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B. BEHEER VAN DE VERSCHILLENDE TALEN 

De homepage is beschikbaar in de volgende drie talen: 

- Duits 

- Engels 

- Nederlands  

 

Voor elke taal moet een eigen website worden opgesteld. De gebruikte taal is zichtbaar in de header (zie 

screenshot) en kan daar worden gewijzigd: 

 

 

In het projectoverzicht is aan de hand van de vlaggetjes zichtbaar van welk project al vertalingen in de 

andere talen bestaan. Hierbij worden twee symbolen onderscheiden: 

- Potlood:       Er bestaat al een versie in de desbetreffende taal, die kan worden bewerkt door op het 

“potlood” te klikken.  

- Plus:           Dit project is nog niet in de gewenste taal beschikbaar. Met een klik op de “Plus” wordt 

een nieuw ontwerpproject in de desbetreffende taal aangemaakt. Op de achtergrond verandert de 

ingestelde taal en er wordt een nieuw project geopend, dat al een link naar het hoofdproject bevat. 

Bovendien wordt dit project als vertaling gemarkeerd (attributen: ‘Dies ist eine Übersetzung von’ 

verwijst naar het voorafgaande project). 
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In dit voorbeeld: 

- Start:  pagina is beschikbaar in het Duits, Engels en Nederlands 

- Aktuelles: pagina is beschikbaar in het Duits en Nederlands.  

- Downloads: pagina is actueel alleen in het Duits beschikbaar 
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ALGEMENE TIP 

Bij het aanmaken van een project/een pagina moet altijd worden bedacht dat een identieke kopie in de 

andere talen nodig is om de meertaligheid van de homepage te kunnen blijven garanderen. Om die reden is 

het zinvol steeds een duplicaat van een voltooide pagina te maken. Het aanmaken van een duplicaat wordt 

in de volgende paragraaf beschreven. 

A. EEN DUPLICAAT AANMAKEN 

Het genereren van de andere taalversies kan na het aanmaken van een project worden geautomatiseerd. In 

de ontwerpmodus (bewerken van een project) verschijnt aan de rechterkant een nieuw dialoogveld ‘Dieses 

Dokument übersetzen’. Ook hier zijn weer de beide symbolen ‘potlood’ en ‘blauwe plus’ zichtbaar. 

Wanneer achter een taal een ‘potlood‘ wordt afgebeeld, bestaat er al een vertaling, die met een klik op het 

‘potlood’-symbool kan worden geopend. Met een klik op de ‘blauwe plus‘ wordt een nieuwe project in de 

desbetreffende taal aangemaakt. De optie ‘Duplikat’ geeft aan of het originele project in de nieuwe taal 

moet worden gekopieerd. In de regel verdient het aanbeveling deze optie te selecteren, om de opbouw en 

het formaat van het project over te nemen. Vervolgens is alleen de vertaling van de teksten vereist. Formaat 

en opbouw blijven analoog aan het originele project in de initiële taal. 
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6. EVENEMENTEN 

Onder het menu-item ‘Veranstaltungen’ kunnen evenementen worden aangemaakt en beheerd. Onder dit 

menu-item worden alle bestaande evenementen genoemd, die hier op elk gewenst moment kunnen worden 

bewerkt, veranderd en verwijderd. De evenementen worden niet in verschillende categorieën 

onderverdeeld.  

 

 

 

6.1. NIEUWE EVENEMENTEN AANMAKEN 

Een evenement kan worden aangemaakt met behulp van de knop ‘Neue Veranstaltung erstellen’.  

De belangrijkste stappen en de belangrijkste attributen zijn bij de evenementen dezelfde als bij het 

aanmaken van projecten zoals beschreven in paragraaf 5.1.  

A. EEN BESTAAND EVENEMENT BEWERKEN 

De belangrijkste stappen voor de bewerking van evenementen zijn dezelfde als bij de projecten. Zie 

paragraaf 5.2 voor meer bijzonderheden.  
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B. EEN BESTAAND EVENEMENT VERWIJDEREN 

De belangrijkste stappen voor het verwijderen van evenementen zijn gelijk aan die voor het verwijderen 

van projecten in paragraaf 5.3. Ook evenementen kunnen uitsluitend door de administrator worden 

verwijderd. Een evenement kan via de status ‘Ontwerp’ worden gedeactiveerd, analoog met de reeds 

beschreven projecten. 

C. BEHEER VAN DE VERSCHILLENDE TALEN 

De belangrijkste stappen voor het beheer van de verschillende talen van de evenementen zijn dezelfde als 

bij de projecten; zie paragraaf 5.4. Ook evenementen kunnen worden gedupliceerd en naar de andere talen 

worden vertaald. Zie paragraaf 5.4 voor meer bijzonderheden. 

D. EEN DUPLICAAT AANMAKEN 

Zie paragraaf 5.5 voor het aanmaken van een duplicaat. 

 

 

 

 
 


