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Rob en Maya, getrouwd, vader en moeder, opa en oma.
Het laatste klinkt wat oud maar wij voelen ons jong. In
geest maar ook in het ondernemerschap. Wij leven van
online en wij werken beiden al meer dan 25 jaar in de
online industrie. Letterlijk en figuurlijk ooit begonnen als
pioniers. Ontdekkers van het eerste uur en de
nieuwsgierigheid is eigenlijk nooit gestild. Tegenwoordig
ligt onze focus bij het vertellen van het “echte” verhaal
en hoe je online klanten kan werven. 

Bewust hebben wij gekozen om onze tweede helft van
ons leven samen te ondernemen en dat puur online. Zo
ontwikkelen we online cursussen, helpen wij de
consument die besluit tot een online business op weg en
ontwikkelen steeds weer slimme programma’s die je
helpen het ondernemerschap te vergemakkelijken.

WELKOM



We leggen uit wat een template is, wat je ermee kan en welke je het beste
kan kiezen. 

 

START MET TEMPLATE

CURSUS CONTENT

We nemen je bij de hand en geven stap voor stap uitleg bij de verschillende
mogelijkheden. 

STAP-VOOR-STAP UITLEG

Bij alle stappen geven we de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan en
zelfstudie te doen. 

ZELF AAN DE SLAG



Vragen?

Je ontvangt hier het lesboek hoe je met de Website builder
Squarespace een website kan realiseren. Het is een
kennismaking en wanneer je alle stappen volgt en de
oefeningen doet dan zul je opmerken dat je steeds
gemakkelijker met dit medium mee zal werken.  

Let op: de basis van dit leerboek vormt het template Sackett
Woodworking. Zie je een template op Squarespace dat je meer
aanspreekt dan is dat geen enkel probleem. Want de meeste
handelingen binnen Squarespace zijn voor elk template
hetzelfde. 

Volg je echter de cursus Website maken, dan vragen wij je om
de kennismaking met de Website Builder Squarespace te
starten met het template Sackett.  

HOE KAN JE DIT BOEK HET
BESTE GEBRUIKEN?

https://squarespace.syuh.net/webdialect


TEMPLATE
 KEUZE

KIES HET TEMPLATE DAT PAST BIJ JE BUSINESS



Een gemak van een Website Builder is de
keuze aan templates of dan wel kant-en-
klare voorbeelden van "echte" websites en
dat vaak inclusief met tekstsuggesties over
dat specifieke thema. 
Ben je bijvoorbeeld coach en wil je een
website maken voor je coachpraktijk? Dan
kan het verstandig zijn om direct voor een
voorbeeld template (website) te kiezen dat
gaat over coaching. 

WELK TEMPLATE
KAN IK HET BESTE
KIEZEN? 

Kortom, je beschikt over een veelvoud aan templates. Elk template kun je 14
dagen gratis gebruiken en helemaal aanpassen naar je eigen smaak. 
Heb je halverwege het gevoel dat je ontwerp minder geslaagd is en je opnieuw
zou willen beginnen? Of zie je dat je nog niet zoveel met het template hebt
gedaan, maar je 14 dagen proefperiode is afgelopen? Dan kan je zeer gemakkelijk
hetzelfde template opnieuw aanvragen en ermee van start gaan. Je ontvangt dan
automatisch weer de 14 dagen proeftijd om het template aan te passen.  

Bekijk meerdere templates. Vraag ze aan en onderzoek ze. Je
verplicht je pas tot Squarespace zodra je er uitdrukkelijk voor
kiest. Je krijgt per template 14 dagen de tijd. Na 14 dagen kan je
het template op je Squarespace account nog zien, echter vervalt
de optie dat je dit specifieke template verder aan te passen.
Zodra je ervoor kiest dat dit template je website gaat worden is
het verstandig om een abonnement met Squarespace af te
sluiten. Dat kan per maand of jaar worden afgesloten. Maak
vooral dan ook gebruik van de kortingscode van 10%:  GIMME10.

https://squarespace.syuh.net/webdialect


In dit lesboek gaan we aan de slag met het bewerken van template Sackett
Woodworking. Dit template kan je op Squarespace vinden onder de
categorie: 
-> Professional Services vinden. 

LATEN WE BEGINNEN 

Wat je ziet is een overzicht van templates. Scroll zover tot je het template met de
naam Sackett Woodworking ziet.  

https://squarespace.syuh.net/webdialect


Elk voorbeeld geef je de mogelijkheid om het template eerst te bekijken.
Kies daarvoor PREVIEW. 
Wil je dit template gaan bewerken dan kies je START WITH (de naam van het
template)

Kies nu voor het template Sackett Woodworking en kies:
START WITH SACKETT 

In de volgende wizard (stappenplan) krijg je de mogelijkheid om alvast de
eerste gegevens in te vullen zoals de taal waarin je website bezoekers zich
hoofdzakelijk bevinden of de naam van je website.  

WIZARD

Let op: deze gegevens kan je op een later tijdstip ook nog
invullen. 



Bij Set your site's title kan je bijvoorbeeld je voornaam of
achternaam invullen. Beschik je over een bedrijfsnaam dan kan
je deze hier ook invullen. Het maakt niet uit of je deze klein of
met hoofdletters schrijft of er een spatie tussen staat of niet.  



Elk voorbeeld geef je de mogelijkheid om het template eerst te bekijken.
Kies daarvoor PREVIEW. 
Wil je dit template gaan bewerken dan kies je START WITH (de naam van het
template)

Kies nu voor het template Sackett Woodworking en kies:
START WITH SACKETT 



Nu we een template gekozen hebben en wat basisgegevens ingevuld vatten 
 we nog even het leerdoel samen: Je leert werken met de Website Builder
Squarespace zodat jij na deze cursus in staat bent met Squarespace een
eigen website te realiseren.  

Jij ontvangt uitleg over de volgende onderdelen en gaat daar zelfstandig mee
aan de slag om deze uit te voeren. De voorwaarde is dat elke cursist beschikt
over een internet verbinding en het liefst met twee schermen werkt. Of de
werkplek zo heeft ingericht dat hij of zij zowel de uitleg kan volgen als de
input van de oefeningen online kan uitvoeren. 
 

CURSUS LEERDOEL 

Een tip is om de cursus te volgen met een mobiele telefoon
of tablet en te werken achter een desktop of laptop. De
reden hiervoor is dat de opties van Squarespace op een
tablet verschillen van de desktop of laptop versie.  

Het kan zomaar zijn dat je op je tablet een aantal
handelingen, die wij jou in deze cursus aanreiken, daarom
niet kan aanpassen.  

Mijn eigen leerdoel 

https://squarespace.syuh.net/webdialect


In deze les gaan we aan de slag met het verkennen van de Website Builder
Squarespace. Je leert hoe jij je domeinnaam kan aanpassen en waar jij je
website, zodra die live kan, online kan zetten. 

LES 1 : BEGIN SCHERM

LATEN WE BEGINNEN

Het werkvlak van Squarespace is als volgt opgedeeld. Aan de
linkerkant (grijs) zie je een aantal namen staan als: Page,
Design.... Settings etc.. Onder elke benaming verbergen zich
een aantal functionaliteiten en een aantal daarvan gaan we zo
bekijken. De rechterkant, waar het plaatje staat, is de kant
waar je de website opmaakt. Hierin voeg je bijvoorbeeld tekst
of een afbeelding toe. 
 
Onthoud: Links= functionaliteit achter de website 
                 Rechts = bewerkingsmodus van je website. 


