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Inleiding
In deze handleiding zullen we je laten zien hoe Gutenberg werkt en wat je er allemaal mee kunt. Dit
omdat het voor nieuwe projecten van LanthopusX de standaard editor zal zijn. Maar ook omdat
bestaande Wordpress websites uiteindelijk ook gebruik zullen moeten maken van de Gutenberg
Editor.

Feedback / vragen
We proberen zoveel mogelijk te dekken in deze handleiding maar zouden je altijd willen vragen om
bij vragen natuurlijk contact met ons op te nemen.

Lanthopus X B.V.
Tel: +31 413 395 400
Mail: info@lanthopusx.nl
Helpdesk: https://helpdesk.lanthopusx.nl/support/home

Blocks
Voor we je bekend gaan maken met Gutenberg is het belangrijkste verschil wat Gutenberg Blocks
gaat noemen. Het is misschien goed om dat concept eerst duidelijk te hebben.
In de klassieke Editor van WordPress heb je alleen een titel en vervolgens één groot tekstveld voor je
content. Bij Gutenberg bestaat de hele pagina uit zogeheten “blokken”. Iedere nieuwe “paragraaf”
(alinea) is in Gutenberg al bijvoorbeeld een block.
Voor iedere soort content heb je in Gutenberg een block. Zo gebruik je een YouTube-block om een
YouTube-video op je pagina te embedden, of een “Pullquote”-block om een quote te plaatsen.

Keuze tussen Gutenberg en Classic Editor
Vanaf nu word Gutenberg als standaard editor gehanteerd in nieuwe Wordpress installaties. Heb je
al een bestaande website dan krijg je de keuze tussen de “Klassieke” editor en Gutenberg.
Bij LanthopusX zijn we van mening dat Gutenberg een goede zaak is en daarom sturen wij altijd aan
op deze ‘nieuwe’ editor. De voornaamste reden is ook dat er een moment zal komen waarbij deze
editor een must is in Wordpress. Wachten in het algemeen is niet waar wij van houden.
Mocht je echt nog van de oude editor gebruik willen maken dan kan dat. Je kunt de Classic Editorplugin installeren om te zorgen dat je de keuze krijgt. Indien je niet thuis bent in het installeren van
plugins? Laat het ons gerust weten, we maken het graag voor je beschikbaar!
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Een overzicht van de Gutenberg Editor
De onderstaande screenshot laat zien hoe Gutenberg er uit ziet als je voor het eerst een pagina of
bericht gaat schrijven met de nieuwe editor. We hebben de meest belangrijke onderdelen
genummerd.

1: De titel
Nummer één spreekt redelijk voor zich: hier vul je een titel in voor je pagina of bericht. Dit verschilt
niet heel erg van de “klassieke editor”, behalve dat het er in Gutenberg toch iets anders uit ziet. De
screenshots hierbeneden laten het verschil zien. Links zie je de klassieke editor, en rechts Gutenberg.

2: Content
Onder de titel vind je het “Content”-gedeelte van de Gutenberg Editor.
Hier kun je blokken met content plaatsen, zoals een tekstblok. Je kunt hier gewoon beginnen met
typen, zoals je dat gewend was in de “klassieke” Editor. Wanneer je op “Enter” klikt wordt er
automatisch een nieuw blok gemaakt waarin de volgende paragraaf (alinea) kan worden geschreven.
Je kunt vervolgens met de pijltjes naast een blok de volgorde van de blokken aanpassen. Dit is nieuw
en voelt de eerste keer echt als even wennen, maar dat is het ook echt, het went heel snel.
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3: Voorbeeld / Publiceren
De knoppen rechtsbovenin herken je wellicht nog wel uit de “klassieke” Editor. Hier kun je je bericht
of pagina als concept opslaan, publiceren, een voorbeeld bekijken of de Gutenberg-sidebar
verbergen. Wanneer je op het icoontje met de drie puntjes klikt, kun je ook switchen naar de “Code
Editor” die in Gutenberg zit. Zie ook onderstaand voorbeeld;

Hier kun je je bericht direct als HTML bewerken, zoals dat in de klassieke Editor ook mogelijk was
door niet voor het tabje “Visueel” maar voor “Tekst” te kiezen.

4: Status en zichtbaarheid

Onder de Publiceren-knop vind je alle instellingen die je gewend bent uit de klassieke Editor.
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Zo kun je je pagina of bericht als “Openbaar” publiceren of de status “Privé” geven. Je kunt hier ook
de datum van je bericht aanpassen en een bericht als “Sticky” bovenaan zetten.
Uiteraard vind je in dit menu ook de knop om je bericht of pagina naar de prullenbak te verplaatsen.

5: Categorieën, tags, uitgelichte afbeelding en meer
Uiteraard vind je ook in Gutenberg de menu’s voor het toevoegen van tags, het selecteren van
categorieën en een uitgelichte afbeelding voor je bericht of pagina.
Behalve dat dit nu “uitklapbare” menu’s zijn is hier weinig veranderd.

6: Blok toevoegen / ongedaan maken
Links bovenin de Gutenberg editor vind je een knop om een nieuw blok aan je pagina of bericht toe
te voegen. Ook vind je hier twee knoppen waarmee je je laatste wijziging ongedaan kunt maken of
juist een stap “vooruit” kunt doen.
Daarnaast vind je een knop met een “i”. Als je hierop klikt, krijg je meer informatie over je pagina of
bericht, zoals het aantal woorden, tussenkopjes, blokken en alinea’s:
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Blokken toevoegen en aanpassen
Je kunt in Gutenberg een nieuw blok toevoegen door links bovenin de Editor op de “Plus”-knop te
klikken. Je hoeft dit niet te doen als je alleen een nieuwe alinea wilt beginnen, dan volstaat een
simpele “Enter” om een nieuw alinea-blok toe te voegen.

Een blok toevoegen
Om een nieuw blok aan de Editor toe te voegen, klik je links bovenin op de “Plus”-knop en selecteer
je het type “blok” dat je wilt gebruiken. Je kunt hier zoeken naar een blok, of direct één van de meest
gebruikte blokken kiezen.

Een blok aanpassen
Als je een blok in Gutenberg selecteert, kun je de instellingen voor dit blok direct aanpassen in de
rechter balk.

Een blok verwijderen
Het kan natuurlijk dat een bepaald blok niet gelukt is zoals je zou willen. Je kunt een blok dan heel
eenvoudig verwijderen door op het “More options”-icoontje te klikken (rechts naast het blok) en
vervolgens op “Remove block” te klikken:

Je kunt het blok hier ook aanpassen met HTML of het blok “dupliceren” zodat je het ergens
anders op je pagina kunt laten terugkomen.
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Shared blocks
Eén van onze favoriete features van Gutenberg heet “Shared Blocks”. Hiermee kun je een blok dat je
hebt gemaakt opslaan als shared block, waardoor je deze makkelijk kunt hergebruiken in meerdere
pagina’s en berichten.
Voor veel doeleinden heb je straks dus geen zogenaamde shortcode meer nodig, maar kun je
gewoon een shared block gebruiken.

Opslaan als shared block
Als je een blok hebt gemaakt dat je wilt gaan gebruiken als shared block, dan klik je naast het blok op
het “More options”-icoontje (het icoontje dat je ook gebruikt als je een blok wilt verwijderen).

Convert to shared block
Zodra je op deze knop klikt, kun je een naam invullen voor je shared block en deze vervolgens
opslaan.
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Shared blocks gebruiken
Zodra je één of meerdere shared blocks hebt, kun je deze gebruiken door een nieuw blok toe te
voegen in Gutenberg. Scroll vervolgens helemaal naar beneden om je “Shared” blocks te bekijken:

Op deze manier kun je heel gemakkelijk elementen laten terugkeren op meerdere pagina’s.

Shared blocks aanpassen
Wanneer je op één pagina aanpassingen doet aan een Shared Block, zullen deze
aanpassingen overal (waar het shared block gebruikt wordt) zichtbaar worden.
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Soorten blokken in Gutenberg
Standaard zitten er veel verschillende blokken in Gutenberg. We gaan ze hier niet allemaal
behandelen, want de meeste blokken spreken redelijk voor zich. We zetten de belangrijkste soorten
blokken op een rij.

Tekst
Het Tekst-blok wordt automatisch aan Gutenberg toegevoegd, zodat je direct kunt beginnen met
schrijven. Zodra je op “Enter” duwt zal er automatisch een nieuw tekstblok worden toegevoegd voor
de volgende alinea. Iedere alinea is in Gutenberg dus een nieuw blok.

Afbeeldingen
Ook afbeeldingen hebben in Gutenberg een eigen blok. Zodra je dit blok toevoegt, krijg je direct de
mogelijkheid om een afbeelding te uploaden of om er een te kiezen uit je WordPressmediabibliotheek.
Ook kun je met de icoontjes linksboven je afbeelding centreren of naar links of rechts uitlijnen:
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Zodra je een afbeelding hebt geselecteerd, verschijnen in de balk rechts alle instellingen voor het
afbeelding-blok. Dit zijn de instellingen die je ook uit de klassieke Editor gewend bent.
Zo kun je een “alt-tekst” invullen (“Textual Alternative”), de tekst die wordt gebruikt als de
afbeelding niet getoond kan worden óf als een slechtziende je pagina laat “voorlezen”.
Je kunt ook een formaat kiezen voor je afbeelding. Standaard wordt je afbeelding als “Full size”
getoond, maar je kunt ook een ander vooraf ingesteld formaat kiezen. Daarnaast kun je ook zelf
afmetingen invullen (in pixels), zoals je dat gewend bent.
Natuurlijk is het ook mogelijk om een link aan je afbeelding toe te voegen, zoals een link naar het
mediabestand of naar een “custom URL”.

Heading (tussenkop)
Er is ook een speciaal blok voor het toevoegen van headings (tussenkopjes). Je hebt hier de keuze
tussen verschillende headings, zoals H2, H3 en H4:

Quote (citaat)
Er is ook een speciaal blok in Gutenberg voor het toevoegen van een citaat (of quote) aan je bericht
of pagina. Dat ziet er in de Editor als volgt uit:

Je vult een quote in (bijvoorbeeld: “I’m going to make him an offer he can’t refuse.”) en eventueel
waar je de quote vandaan hebt, in dit voorbeeld “The Godfather” natuurlijk.
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Embed (bijvoorbeeld YouTube)
Het toevoegen van een YouTube-video is mogelijk met een zogeheten “Embed”-blok. Er zijn veel
blokken voor embeds, zoals YouTube, Twitter, Instagram, SoundCloud, Spotify en Vimeo.

Vul de URL van de YouTube-video in en klik op “Embed”.

Tabellen
Tabellen waren in de klassieke WordPress-editor een groot gemis. Vaak moest je hiervoor een
speciale plugin installeren. In Gutenberg is het toevoegen van een tabel standaard-functionaliteit:

Kolommen
Vroeger was dit alleen mogelijk als je theme een shortcode voor kolommen had, of als je een
speciale plugin installeerde die deze optie aan je editor toevoegt.
In Gutenberg kun je (zonder plugin) kolommen (columns) toevoegen:
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Widgets
Je kunt ook verschillende widgets als “block” toevoegen in Gutenberg. We gaan ze hier niet één voor
één laten zien, maar om je een idee te geven wat er zoal mogelijk is:

Zo kun je bijvoorbeeld je laatste berichten-widget laten zien of een lijst tonen van je
categorieën.
Gallery
Gutenberg heeft ook een blok waarmee je eenvoudig een gallery aan je bericht of pagina kunt
toevoegen. Het enige dat je hoeft te doen is meerdere afbeeldingen uploaden of selecteren in je
mediabibliotheek. Gutenberg maakt hier automatisch een gallery van. Je kunt daarnaast instellen in
hoe veel kolommen je je gallery wilt laten zien:
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Meer blokken? Via plugins ...
Behalve de hierboven genoemde voorbeelden heeft Gutenberg nog veel meer blokken. Het mooie is,
dat developers hun eigen blokken kunnen toevoegen door middel van plugins en thema’s. Dit is te
danken aan de “Block API” van Gutenberg.
Als je een stukje meer technisch bent, kun je natuurlijk ook zelf blokken ontwikkelen voor Gutenberg.
Zo zijn er al developers die plugins hebben ontwikkeld waarmee extra blokken aan Gutenberg
worden toegevoegd.
LET WEL
Het is wel nagenoeg onmogelijk voor ons om al die mogelijkheden ook in deze handleiding mee te
nemen. Als wij als LanthopusX zijnde een maatwerk oplossing in de vorm van een block of andere
functionaliteit maken voor je zullen we zorgen dat we deze duidelijk toelichten. Of in de vorm van
een addendum aan deze handleiding toevoegen.
Als je gebruikt maakt van Blocks van derden zullen wij bij problemen natuurlijk ons best doen om je
te ondersteunen maar zoals je kunt begrijpen moeten we ook kijken wat we daarin realistisch gezien
kunnen betekenen voor je.

Problemen met Gutenberg?
Gutenberg doet al heel veel goed (en is van heel ver gekomen) maar ondanks dat het de editor is van
Wordpress (wat 33% van de top 10 miljoen websites powered) kan het zijn dat er soms dingen niet
vlekkeloos gaan.
Als je merkt dat jouw website (omwille van thema) niet compatible lijkt te zijn met Gutenberg, of dat
bepaalde plugins op je website problemen opleveren, kun je altijd even contact met ons opnemen.
We kunnen dan samen met je kijken naar wat de beste oplossing is voor jouw exacte probleem /
wens.

Lanthopus X B.V.
Tel: +31 413 395 400
Mail: info@lanthopusx.nl
Helpdesk: https://helpdesk.lanthopusx.nl/support/home
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