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Snelle handleiding publiceren op 
DeWereldMorgen.be

Inloggen
Inloggen: rechts bovenaan de site

Dashboard
Na het Inloggen kom je op je “dashboard” terecht. 

==> Op het dashboard kan je:
 de publiceerknop vinden, 
 het overzicht van al je gepubliceerde artikels
 het overzicht van de auteurs die je volgen

BLOGGEN

==> Als je met de muis bovenaan op de knop +new 
gaat staan dan zie je een menukeuze. 
==> Om blog te publiceren - klik op Post (screenshot)



KLIK OP POST
Je krijgt het scherm hieronder
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Tekst: vul de “titel” in 
Daaronder  plak je de “ volledige tekst” in. Het is 
mogelijk om tekst te copy/pasten uit Word, Open 
Office of van elders. De opmaak van de geplakte 
tekst wordt wel gefilterd. Zo worden eigen 
lettertypes en kleuren automatisch verwijderd. 
Tussentitels en links worden wel overgenomen.

==> Klik rechts boven op save draft om de blog alvast 
op te slaan in klad

FOTO TOEVOEGEN AAN JE BLOG

Foto Slepen

=> Sleep je foto van je bureaublad in je artikel. Dan 
laadt de foto automatisch op in de fotogallerij. 
Klik vervolgens onderaan rechts op de knop “insert 
into this post”

Klassieke manier
==> Klik onderaan op “add image”

Je krijgt een scherm met fotogalerij.  Bovenaan zie je de 
knop Upload 



==> Klik op de knop 'upload fileʼ om een eigen foto op 
te laden. 
Check eerst even of je foto een Creative Commons 
2.0 licentie heeft en er dus geen copyright rechten op 
rusten.

==> Klik op “use this image” rechts onderaan om de 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/be/deed.nl
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/be/deed.nl


foto in je artikel te steken.
==> Je kan je foto daarna ook in het artikel slepen als je 
die op een specifieke plaats wil zetten.

VIDEO OF AUDIO: YOUTUBE, FACEBOOK OF 
SOUNDCLOUD TOEVOEGEN
==> Je kan ook in je blog een video toevoegen van 
Youtube of Facebook of een audio van Soundcloud. 

==>  Klik onder de titel op de knop “ad media”
==>  In de fotogalerij klik je links op de knop “insert 
from url” ==>  daarin vul je de link van de video in en 
klik op insert into post.  De video en of audio file wordt 
toegevoegd in je artikel.

OPSLAAN EN PUBLICEREN

==> Klik daarna rechts boven op “save draft” om de 
blog nog eens op te slaan in klad.

=>> Ben je helemaal tevreden over je blog en de foto s̓. 
Klik dan op de knop “Publish”.  Dan komt je blog bij 
alle blogs te staan. 

=>> Dagelijks kijkt de redactie naar de blogs en kan 
beslissen je blog in de kijker te zetten op de 
homepagina. Eens je blog geselecteerd is kan je geen 
wijzigingen meer aanbrengen.
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