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Wat leer je?
Tijdens de cursus Schrijven voor het web leer je 

content te schrijven die voldoet aan de speci-

ale eisen van het web. Kort, bondig, gemakke-

lijk ‘scanbaar’ en goed vindbaar door Google 

en andere zoekmachines. Je leert hoe je 

content schrijft die doel- en doelgroepgericht 

is en die de lezer activeert met een 

onweerstaanbare call-to-action. Het resultaat: 

aantrekkelijke content die de juiste doelgroep 

aanspreekt.

Onderwerpen die aan de orde komen:

• Website en doelgroepen: voor wie schrijf je?

• Schrijven voor zappers en scanners

• Schrijven voor het mobiele web

• Tekstsoorten op het web: informatief,

overtuigend, activerend

• Onweerstaanbare call-to-actions

• Opbouw en stijl van je tekst

• Zoekmachinevriendelijk schrijven

• Contentmarketing: content als tool om je

merk of organisatie te promoten

• Hoe vullen website en social media elkaar

aan?

Voor wie
Voor iedereen die zelf webcontent schrijft of 

redigeert. De cursus Schrijven voor het web is 

zeer geschikt als bezoekers je website nog 

onvoldoende kunnen vinden of niet de juiste

pagina’s bezoeken. Eerder hebben 

medewerkers van onder meer KLM, de NVZ 

(Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) 

en AWVN (Al-gemene Werkgeversvereniging 

Nederland) de training met plezier gevolgd.

Data & locatie
Schrijven voor het web kun je incompany 

orga-niseren of volgen als privé- of 

duotraining. De data en locatie bepalen we in 

overleg.          

Kosten
De kosten voor de incompany- of privétraining 

Schrijven voor het web zijn afhankelijk van je 

wensen en de grootte van de groep. Meer 

weten? Bel naar 020 - 598 64 20. We maken 

graag een afspraak met je voor een vrijblijvend 

adviesgesprek.

Heb je een prachtig vormgegeven site, maar wil je nu ook zelf de kwaliteit van de 

teksten verhogen? Of wil je webteksten van anderen snel op een hoger plan 

kun-nen brengen? Kies dan voor de cursus Schrijven voor het web. 
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