
Checklist website opzetten
By JaJuf

Stap 1
Bepaal voor wie je website bedoeld is (familie, vrienden, sportverenig-
ing of een zakelijke toepassing).
Verdiep je in de achtergrond van website-ontwikkeling aan de hand van 
leerboeken (check de bibliotheek!).
Je hebt natuurlijk wel al de beschikking over een goede internetaansluit-
ing.

Stap 2
Vraag een geschikte domeinnaam (of url) en serverruimte aan bij een 
goed(kop)e webhosting-provider.
Installeer de benodigde software: minimaal een tekst- of webpage-edi-
tor (om HTML-code te bewerken) en FTP-programma (om webpagina's 
te verzenden naar je server), kijk op www.tucows.com voor geschikte 
software.
Overweeg of het gebruik van een content management systeem (CMS) 
zoals Joomla! misschien beter geschikt is (check wel of je provider dit 
ondersteunt).
Indien je pagina's dynamisch wilt laten genereren op de server met 
bijv.  PHP, dient PHP geinstalleerd te worden evenals webserver-software, zoals Apache (om 
op je eigen computer je site te ontwikkelen en testen, check of je provider PHP ondersteunt).

Indien je een database nodig hebt, is gebruik van MySQL aan te 
bevelen.
Installeer indien nodig ook een grafische tool om foto's te bewerken.  Er 
zijn hiervoor vele gratis of freeware tools beschikbaar.

Stap 3
Bepaal een vaste lay-out voor je website zodat alle pagina's er netjes 
en uniform uit kunnen zien.
Bedenk een geschikte menustructuur voor je website (m.a.w.  wat zijn de 
gewenste koppelingen tussen de onderlinge pagina's).

Ontwerp de gewenste grafische onderdelen zoals logo's en buttons
Ontwerp en edit alle gewenste webpagina's op je computer (de home 
of top-pagina wordt altijd index.html genoemd).
Zorg ervoor dat de pagina's voor zowel smalband- als breedband-ge-
bruikers snel opvraagbaar kunnen zijn.
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Voeg eventueel een statistiek-teller op je indexpagina toe om de be-
zoeken van je website te volgen toe
Voeg eventueel Javascripts toe voor meer dynamische effecten op je 
pagina's
Controleer of je pagina's beantwoorden aan de standaard op-
maakregels

Stap 4
Test je webpagina's met je browser (maar ook met andere bekende 
browsers) en controleer de onderlinge paginakoppelingen of 'links' 
('offline'-test).
Start je internetverbinding en verzend de webpagina's naar de web-
server met behulp van je FTP-programma.
Test je webpagina's op de webserver met je browser ('online'-test).
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