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Zo start je een weblog bij Blogger.
Heb je regelmatig iets waarvan je anderen op de hoogte
wilt brengen? Dan is een weblog echt iets voor jou.
Op een weblog kun je berichten plaatsen over jezelf,
over je sport, over je hobby, of over zomaar een
onderwerp.
Bij http://blogger.com kun je gratis en voor niets een
weblog maken.
Je hoeft alleen maar een account aan te maken en dan
kun je beginnen.

Zo maak je een account aan bij Blogger.
1. Surf naar: http://blogger.com
2. Klik op “Aan de slag”.
3.

Maak een Google-account aan door de volgende gegevens in te voeren:
- E-mailadres (2x)
- Zelfbedacht wachtwoord (2x)
- Weergavenaam
- Geslacht + geboortedatum
- Intypen getoonde woord (= woordverificatie)
- Aanvinken “accepteren voorwaarden”
PS. Bewaar ingevoerd e-mailadres en wachtwoord zorgvuldig. Heb je later nodig om in te loggen op het
beheergedeelte van je weblog.

4. Klik na het invoeren van de gegevens op “Doorgaan”.
5. Er opent zich een scherm “Google accounts”. Klik in dit scherm op “Klik hier”.
6.

Je ontvang nu een mail. Open deze mail en klik in die mail op de getoonde link.
Je e-mailadres wordt nu gecontroleerd en je account wordt geactiveerd.

7. Klik op “hier” om door te gaan.
8. Blogger vraagt nu om enkele belangrijke gegevens. Voer die gegevens in.
- Blogtitel - Dit wordt de titel van je weblog.
Deze titel verschijnt bovenaan je weblog als bezoekers je weblog later bekijken.
- Blogadres - Alleen het middelste deel moet worden ingevuld.
Het volledige adres is het internetadres waarmee bezoekers later naar je weblog
kunnen surfen. Bewaar dit adres zorgvuldig.
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9. Klik op “Beschikbaarheid controleren” om na te gaan of het internetadres dat je voor je weblog
wilt gaan gebruiken misschien al door een ander in gebruik is.
Is het internetadres nog vrij, klik dan op “Doorgaan”.
10. Kies een sjabloon. Hiermee bepaal je het uiterlijk van je weblog. (Als je wilt kun je dat later
veranderen.)
11. Klik op “Starten met Blogger”.
12. Je weblog is gemaakt en je kunt vanaf nu berichten op je weblog zetten.
13. Klik op “Afmelden”.
14. Breng een bezoek aan het nog lege weblog door te surfen naar het internetadres dat je bij punt
8 hebt ingevuld.

> http://zelfbedachte naam.blogspot.com

Het inrichten van je weblog.
Voor een belangrijk deel kun je zelf bepalen hoe je weblog er uit komt te zien en wat er op komt te
staan. Er zijn heel veel mogelijkheden. Niet alle mogelijkheden kunnen hier besproken worden,
daarvoor zijn er te veel.
De belangrijkste worden uitgelegd. Voor de rest is het kwestie van uitproberen.

- Inloggen op beheerdergedeelte van je weblog.
Om je weblog te kunnen inrichten moet je eerst inloggen op het beheerdergedeelte. Blogger noemt
het beheerdergedeelte “het Dashboard”.
Dat inloggen gaat als volgt:
15. Surf naar http://blogger.com
16. Voer aan de rechterkant bij “Aanmelden met je Google-account” je e-mailadres en
wachtwoord in.
17. Klik op “Aanmelden”. Je komt nu in het beheerdergedeelte: het Dashboard.
- Profiel aanmaken.
In het profiel schrijf je dingen over jezelf waarvan je vindt dat de lezers van je weblog dat moeten
weten. Denk goed na over wat je er in zet. Geef geen informatie die anderen niet mogen weten. Wees
voorzichtig met namen, leeftijd, foto’s, e-mailadressen, adressen en telefoonnummers. Bedenk dat er
altijd mensen zijn die misbruik willen maken van de gegevens. Twijfel je of je iets wilt vermelden, doe
het dan niet. Het aanmaken van een profiel is eenvoudig en gaat als volgt:
18. Klik op “Profiel bewerken”.
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19. Voer de gegevens in die je wilt plaatsen (nogmaals: Wees voorzichtig !!!!!!!!).
20. Klik na het invoeren van je profielgegevens links onderaan de bladzijde op “Profiel opslaan”.
21. Klik na het opslaan helemaal bovenaan de pagina op “Dashboard” om weer terug te gaan naar
het beheerdergedeelte.

- Pagina-elementen toevoegen en sorteren.
Op een weblog gaat het vooral om de berichten die je er op gaat zetten . Maar op de pagina’s van een
weblog staat vaak veel meer. Zo kun je bijvoorbeeld een koptekst plaatsen, een inhoudsopgave, een
enquête, een profiel van jezelf, een lijstje met volgers, een navigatiebalk enz. enz. . Wat er behalve de
berichten nog meer op je weblog komt bepaal jezelf. Dat doe je als volgt.
22. Klik in het Dashboard op “Ontwerpen”.
23. Klik achter “Navbar” op “Bewerken”.
24. Kies een kleurenschema voor de navigatiebalk en klik op “Opslaan”.
25. Klik achter “Kop” op “Bewerken”.
26. Voer tekst in die je bovenaan je weblog wilt zetten. Bijvoorbeeld een welkomstwoord en waar
je weblog over gaat en klik daarna op “Opslaan”.
27. Klik achter “Tekst” op “Bewerken”.
28. Als je dat wilt kun je ook hier nog tekst plaatsen die bovenaan je weblog komt te staan.
29. Klik na het invoeren van de tekst op “Opslaan”.
30. Klik achter “Over mij” op “Bewerken”, voer informatie in over jezelf en klik op “Opslaan”.
31. Klik achter “Blogarchief” op “Bewerken”.
32. Op dit invulscherm kun je aangeven hoe de inhoudsopgave van je weblog wordt weergegeven.
Klik op maandelijks, wekelijks en dagelijks. Bekijk de resultaten in het witte veld en maak je
keuze. Klik daarna op “Opslaan”.
33. Klik in het veld “Blogberichten” op “Bewerken”.
34. Geef aan hoeveel berichten je hooguit op een pagina wilt hebben en welke informatie er onder
je berichten komt te staan. Klik daarna op “Opslaan”.
35. Op meerdere plaatsen zie je staan “Een gadget toevoegen”. Als je daarop klikt kun je een keuze
maken uit een hele serie gadgets. Door middel van uitproberen kom je er achter wat die
gadgets betekenen. Wil je gadgets op je weblog plaatsen maak dan een keuze uit het aanbod.
Gadgets kun je later altijd weer verwijderen.
36. Sommige blokken op de pagina zijn wat donkerder dan de rest. Deze iets donkere blokken kun
je verslepen naar de plaats waar je ze wilt hebben. De lichte blokken kun je niet verplaatsen.
37. Klik na het bewerken van de pagina-elementen bovenaan op het oranje tabblad “Opslaan”.
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In grote lijnen ben je nu klaar met het inrichten van je weblog.
Er zijn veel meer mogelijkheden dan hierboven beschreven, maar die ontdek je wel als je
een poosje met je weblog werkt.
Je kunt nu beginnen met het plaatsen van berichten.

Zo plaats je een bericht op je weblog.
38. Surf naar het dashboard.
39. Klik op “Nieuw bericht”.
40. Voer achter “Titel” een titel in voor het bericht dat je gaat plaatsen.
Het is handig om voor de titel een volgnummer te zetten. Bezoekers kunnen dan in een keer zien hoeveel berichten er
al op je weblog staan. Ook is het handig als je je bezoekers wilt verwijzen naar een bericht dat je eerder plaatste: je
hoeft dan alleen maar het nummer van dat bericht te vermelden.

41. In het witte invoerveld kun je je bericht intypen.
Net als in Word kun je met behulp van de knoppen bovenaan je tekst opmaken.
Je kunt lettertypes en kleuren kiezen. Je kunt plaatjes toevoegen en links aanbrengen enz. enz.
Voor gevorderden bestaat de mogelijkheid om HTML-code in te voeren. Wil je dat en kun je dat, klik dan op het
tabblad “HTML-code toevoegen” en voer je codes in. Je hebt dan nog meer mogelijkheden .

42. Klik na het invoeren van je tekstbericht op de knop “Voorbeeld” om te bekijken hoe het
berichtop je weblog komt.
Ben je tevreden, sluit het voorbeeld en klik op de knop “Bericht publiceren”.
Je bericht wordt nu op je weblog geplaatst.
Surf naar je weblog en bekijk het resultaat.

Veel succes met het inrichten van je weblog.
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