
Het programma van de workshop WordPress website bouwen en SEO 
De workshop beslaat twee hele dagen en ziet er als volgt uit: 
 
Dag 1, donderdag 14 november 
De ochtend begint met een uitgebreide uitleg van Yvonne Alefs over de eerste basisprincipes van uw 
WordPress website en u begint direct met het vullen van uw website.  
De volgende punten komen deze ochtend aan bod: 

 Inloggen op uw website en bedienen van het Dashboard.  

 Hoe kan een blogbericht de SEO (Search Engine Optimization) van uw website versterken?  

 Aanmaken van uw eerste blogbericht. 

 Hoe werken de iconen in het tekstverwerkingsmenu? 

 Afbeeldingen toevoegen aan uw blogbericht.  

 Hoe kunt u blogberichten inplannen? 

 Hoe kunt u uw blogberichten het beste instellen voor zoekmachine optimalisatie? 

 Wat zijn permalinks en hoe verwerkt u deze in uw blogbericht? 

 Hoe maakt u tags en categorieën aan voor uw blogberichten?  

 Hoe werkt de ingebouwde galerij van WordPress? 

 Hoe kunt u een slider instellen op uw website en hoe werkt deze? 

 Wat betekent het venster ‘notatie’?  
 
Later die ochtend gaan we in op het onderwerp reacties: 

 Hoe kunt u reacties voor blogberichten in- en uitschakelen? 

 Waar komen de reacties binnen? 

 Hoe kunt u reacties toelaten, verwijderen, in de wacht zetten of op andere manieren 
bewerken? 

 Uitleg over het belang van reageren op reacties.  
 
Deze ochtend komt ook het aanmaken en beheren van website pagina’s aan bod: 

 Wat is het verschil tussen een pagina en blogbericht? 

 Hoe maakt u een nieuwe pagina aan? 

 Hoe kunt u pagina sjablonen gebruiken?  

 Hoe voegt u pagina’s en categorieën toe aan het menu? 
 
We sluiten de ochtend af met een korte demonstratie over hoe u blogberichten kunt verspreiden via 
social media. 
 
Van 12.30 uur tot 13.00 uur zal er een geheel verzorgde lunch voor u klaar staan, waarna iedereen 
weer fris en scherp is om de workshop te vervolgen.  
 
Het middagprogramma zal verzorgd worden door Saskia Koster en staat geheel in het teken van 
zoekmachine optimalisatie. De volgende onderwerpen zullen dan aan bod komen: 

 Hoe optimaliseert u de techniek van de website voor zoekmachines? 

 Hoe bepaalt u de juiste zoekwoordenstrategie? 

 Hoe kunt u de inhoud van uw website verbeteren voor zoekmachine optimalisatie? 

 Wat kunt u nog doen aan linkbuilding en andere vormen van online promotie om aan extra 
aandacht voor uw website te komen?  

Tot slot krijgt u uitleg over de populairste SEO plugin voor WordPress, namelijk ‘SEO by Yoast’.  
 
De eerste dag zal worden afgesloten met een uitgebreide vraagronde, waarbij cursisten de 
mogelijkheid krijgen om vragen te stellen aan zowel Yvonne Alefs (Van wens naar website) als Saskia 
Koster (DutchContent).  



Dag 2, vrijdag 15 november 
De tweede dag van de workshop staat in het teken van widgets, plugins en SEO tools. Gedurende 
deze dag gaan we dieper in op de materie en zorgen we ervoor dat u uw WordPress website 
optimaal kunt benutten.  
 
De ochtend begint met een uitleg van Yvonne Alefs over hoe u belangrijke (SEO gerelateerde) plugins 
en widgets vindt voor uw WordPress website. Deze zal Yvonne samen met u installeren, aangezien 
deze nodig zijn voor het middagprogramma.  
 
Het eerste deel van het ochtendprogramma zal van start gaan met het onderwerp ‘Widgets’: 

 Wat zijn widgets? 

 Waar kunt u widgets op uw website plaatsen? 

 Wat zijn de standaard widgets van een thema? 

 Hoezo is een widget ook een plugin? 

 Hoe vindt en installeert u extra widgets? 
 
Het tweede deel van het ochtendprogramma staat in het teken van plugins: 

 Wat zijn plugins? 

 Wat is het verschil tussen een widget en een plugin? 

 Betaalde plugins vs gratis plugins. 

 Hoe zoek en installeert u een plugin?  

 Installatie van SEO plugins voor het middagprogramma. 

 Installatie van belangrijke backup plugins. 
 
Ook deze dag zal er tussen 12.30 uur en 13.00 uur tijd worden gemaakt voor een uitgebreide lunch.  
 
Het middagprogramma zal Saskia Koster vervolgen met theorie en praktijk omtrent belangrijke SEO 
tools en tips.  

 Wat is een degelijk SEO stappenplan en kunt u hier ook nog mee starten als uw website al 
helemaal af is? 

 Hoe stelt u een zoekwoordenstrategie op en hoe bepaalt u welke zoekwoorden voor u 
aantrekkelijk zijn? 

 Hoe pas u uw zoekwoordenstrategie op uw website en op welke manier kunt u een plugin, 
zoals ‘SEO by Yoast’ hiervoor gebruiken? 

 Hoe maakt u een XML Sitemap aan en hoe meld u uw website aan bij Google? 

 Hoe kunt u linkbuilding toepassen op uw website? 

 Meten is weten, maar hoe en wanneer zijn belangrijk meetmomenten (uitleg over Google 
Analytics).  

 Wanneer begint u met het uitwerken van een SEO strategie? 
 
Aan het einde van de middag is er nog een uur de tijd voor vragen aan zowel Saskia Koster als Yvonne 
Alefs over de behandelde onderwerpen en alles wat daar verder aan gerelateerd is.  
 
Wacht niet langer en meld u aan via onze website!  
 


