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Introductie ICT Academie Apeldoorn 
• Opgericht in 2020 
• Deeltijd HBO opleiding informatica 

– Specialisatie: Software Engineering 
– Specialisatie: Geo-ICT 

• Samenwerking met hogeschool Capabel 
• Bezig met accreditatie 
• ICT cursussen 

– Programmeren, ontwerp, databases, 
informatiebeveiliging, SEO, … 
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Introductie spreker  
ing. Erik P. Otto MSc CISM CRISC CISA (53) 
ICT Academie Apeldoorn: mede-eigenaar, sinds 2020 
- HBO Informatica deeltijd 
   specialisaties: Software Engineering, Geo-ICT 
 
Vorige werkgevers:  
Shell: 2005 - 2016 
CMG (nu CGI): 1995 - 2004 
Radix (Unix consultancy): 1991 - 1995 
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Wat is SEO? 
• SEO = Search Engine Optimalisation 

• Doel SEO 
1. Verkeer naar je website leiden 

2. Website bezoekers een gewenste actie laten uitvoeren [CTR + Conversie] 

3. Op eerste pagina van de zoekresultaten komen 
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SEO in den beginne 
• Oprichters Google [1996]: Larry Page en Sergey Brin  

• Google PageRank gebaseerd op reputatie/vertrouwen 

• PageRank is een manier om de populariteit van webpagina’s te beoordelen 

• Hoe meer andere websites verwijzen naar een webpagina 

  des te hoger de PageRank  

• Als de verwijzende website zelf ook een hoge reputatie heeft  

  des te hoger de PageRank van de ‘ontvangende’ webpagina 

• PageRank is een logaritmische schaal van log5: 0 – 10 

– 0 – 3: lokaal relevant 

– 4 – 5: nationaal relevant 

– 6 – 8: internationaal relevant 

– 9 – 10: internationale marktleiders 
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SEO nu 
• Meerdere factoren bepalen de PageRank van een pagina: 

– Inkomende links (nog steeds erg belangrijk) 

– Orginele content 

– Tijdsduur dat bezoekers op de webpagina blijven 

– Regelmatige updates van de content 

– Leesbaarheid op een mobiele telefoon 

– Laadsnelheid 

– Aantal webpagina’s op de website 

– Bereikbaar met https (en niet alleen met http) 
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Quick & Dirty 
• Inkomende links verzamelen kost tijd 

• Er is een snellere methode: linkfarms 

• Een linkfarm creëert een hoge reputatie; vervolgens kun je – tegen 
betaling – een link laten toevoegen naar je eigen website 

• Gevolg:  
– Hogere reputatie voor die webpagina 

– Kostbaar 

– Effect is van korte duur 

– Niet gebasseerd op organische groei 
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Welke inkomende links? ahrefs.com 
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Doel: inkomende links verzamelen 
• Het hebben van inkomende links is nog steeds belangrijk. 

• Maar hoe krijg je die inkomende links? 
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SEO linkbuilding in 5 stappen 
1. Vind je doelgroep 
2. Waar schrijft je doelgroep over 
3. Zoek een gemiddeld populair keyword 
4. Schrijf een webpagina 
5. Promotie webpagina 
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Inkomende links verzamelen (2) 
• Jouw website ontvangt twee soorten bezoekers: 

– Bezoekers met een website in je vakgebied 

– Bezoekers zonder een website in je vakgebied 

• De inhoud op je eigen website is vaak gericht op bezoekers zonder 
website in je eigen vakgebied 

• Dat betekent… 

• Dat die bezoekers NOOIT een link naar jouw website op hun eigen 
website gaan plaatsen. 

• Geen inkomende links  lager in Google  minder verkeer   
 minder omzet 
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Dus…? 

• Creëer goede content voor je potentiele klanten, en je krijgt meer 
verkeer naar je website én een hogere rating. 
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Voorbeeld: tandenborstel webshop 
• Als je de inhoud van je website richt op de kopers van je  

tandenborstels, dan zullen die nooit een link gaan plaatsen  
naar jouw webshop; hoe goed ze de inhoud ook vinden. 

 

 

• Om te slagen met SEO zul je content moeten maken die aantrekkelijk is 
voor degenen met een website in jouw vakgebied, zodat die naar jouw 
website gaan verwijzen. 

• Publiceer gedetailleerde artikelen over tandenborstels. Niet perse 
interessant voor je klanten, maar wel voor webshop eigenaren. 

• Dus als het gaat om de content van je website, je potentiële klanten 
komen pas op de tweede plaats. 
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SEO Link building in 5 stappen 
• Download het werkblad  

– https://ictaa.nl/public/C1225-intro-werkblad.docx  
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Vind je doelgroep 
1. Zoek via google naar keywords gerelateerd aan je vakgebied 

2. Top x lijsten 
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1. Zoeken naar keywords in Google 
• Bedenk zoekwoorden die iemand zou gebruiken om content te vinden 

over het onderwerp van jouw website 
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Voorbeeld: tandenborstel website 
• Bedrijf maakt tandenborstels 
• Mogelijke vragen: 

– Tips om beter tanden te poetsen 
– Hoe voorkom ik tandbederf? 
– Hoe voorkom ik gaatjes? 
– Waar is een tandenborstel van gemaakt? 
– Hoe moet ik een tandenborstel opbergen? 
– Waar moet een goede tandenborstel aan 

voldoen? 
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Resultaten keywords (1) 
• Tips om beter tanden te poetsen 

 
 

 
 
• Hoe voorkom ik tandbederf? 
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Resultaten keywords (2) 
• Hoe voorkom ik gaatjes? 
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Resultaten keywords (3) 
• Waar is een tandenborstel van gemaakt? 
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Resultaten keywords (4) 
• Hoe moet ik een tandenborstel opbergen? 
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Resultaten keywords (5) 
• Waar moet een goede tandenborstel aan voldoen? 
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2. Top x lijsten 
• Top 5 van beste tandenborstels 
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Top x lijsten 
• Top 10 van beste tandenborstels 
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Resultaat Google quest 
• Mondhygienisten.nl 
• Drogist.nl 
• Oralb.nl 
• Dentalnetwork.nl 
• Unitedcustomers.com 
• Dentition.nl 
• Gezondheidsplein.nl 
• Prodent.nl 
• Tandenborstel.com 
• Tandartspraktijkzuiderpark.nl 
• Tnc.nl 
• Tandonline.nl 
• Ouders.nl 

• Maxvandaag.nl 
• Startpagina.nl 
• Tandarts.nl 
• Consumentenbond.nl 
• Kieskeurig.nl 
• Consumed.nl 

 
• Top-x.nl 
• 5top.nl 
• Bestgekozen.nl 
• Debeste.nl 
• Reviewkoning.nl 
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Waar schrijft je doelgroep over?  
• Gebruik de resultaten van je Google quest 
• Voor elke gevonden website: 

– Kijk op die website waar zij over schrijven 
– Schrijf die onderwerpen op 

• Zoek naar overeenkomsten tussen die 
onderwerpen 
– Actueel 
– Trends 
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Zoek een gemiddeld populair keyword 

• De populariteit van keywords wordt bepaald 
door het zoekvolume 

• Je wil je profileren met een populair keyword, 
maar, … 
– Dat wil iedereen 
– Jezelf onderscheiden is lastig 
– Kostbaar 

• Ga daarom voor een keyword van gemiddelde 
populariteit 
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Voorbeeld keywords  
• Populair (short tail) 

– Tandenborstel 
– Elektrische tandenborstel 

• Gemiddeld populair (medium tail) 
– Elektrische tandeborstels 
– Tandenborstel kopen 

• Minder populair (long tail) 
– Wat is de beste elektrische tandenborstel 
– De beste elektrische tandenborstel consumentenbond 
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Resultaat voor keyword ‘tandenborstel’ 
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Zoek een keyword 
• Niet goed: 

– Stappen 1 en 2 overslaan en direct een keyword 
kiezen 

– Immers, wie zegt dat dit keyword gaat over een 
onderwerp waar je doelgroep over schrijft? 
 

© ICT Academie Apeldoorn 31 



Schrijf een webpagina 
• Gefocused op: 

– Je doelgroep, 
– Op een onderwerp dat je doelgroep aanspreekt, 
– Op één gemiddeld populair keyword gerelateerd 

aan dat onderwerp 
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Tips voor een goede webpagina 
• Is de inhoud gericht op je doelgroep? 
• Pakkende titel? 
• Introductie: kort maar krachtig 
• Grammaticaal correct 
• Leesbaar  
• Gebruik plaatjes 
• Gebruik social sharing buttons 
• Geen wollig taalgebruik 
• Beschrijf het onderwerp in detail 
• Bevat een call-to-action 
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Promoten webpagina 
• Een webpagina kan nog zo goed zijn, als 

niemand er van weet, heb jij er niets aan 
 

• Benader je doelgroep 
• Delen webpagina link via social media 
• Adverteren 
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Samenvatting 
1. Vind je doelgroep 

– Degenen die een link naar jouw website kunnen plaatsen 

2. Waar schrijft je doelgroep over 
– Welke onderwerpen zijn populair bij je doelgroep? 

3. Zoek een gemiddeld populair keyword 
– Keyword gerelateerd aan je onderwerp 

4. Schrijf een webpagina 
– Over een onderwerp dat speelt bij je doelgroep, en geschreven 

rondom één gemiddeld populair keyword 

5. Promotie webpagina 
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SEO cursus overview 
• Link building 
• De perfecte landingpagina 
• Copywriting voor het web 
• Website optimalisatie 

– Verbeteren website structuur 
– Verhogen snelheid 
– Verhogen vindbaarheid 
– Verhogen ranking 
– Verhogen CTR 

• Mediaplan 
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SEO cursus 
• Startdata 

– 31 januari 2022 
– 18 februari 2022 
– 22 maart 2022 

• Duur 
– 1 dag, inclusief heerlijke lunch 

• Locatie 
– Fysiek in Apeldoorn (ovv overheidsmaatregelen) 

• Prijs 
– € 399 (exclusief BTW) 

• Aanmelden 
– Link: https://www.ictaa.nl/cursussen.php?c=1225  
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ICT Academie Apeldoorn 

Adres: 
Musschenbroekstraat 11 
Apeldoorn   
 
Postbus 4332 
7320 AH  Apeldoorn 
 
T: 085 – 0656763 
E: info@ictaa.nl 
W: www.ictaa.nl 
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Directe link naar de SEO cursus: 
https://www.ictaa.nl/cursussen.php?c=1225  

http://www.ictaa.nl/
https://www.ictaa.nl/cursussen.php?c=1225
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