
POWERED BY HAPPY HORIZON

SEO MODULE

Tijdens de module SEO, ook wel zoekmachineoptimalisatie
genoemd, leer je alles omtrent het succesvol ranken van een
website in de zoekmachines. Van linkbuilding en autoriteit tot
content schrijven en on-page optimization, alle belangrijke
factoren komen aan bod in deze module.

JOUW RESULTAAT

ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE

Je beheerste de basis van SEO en de
3 pijlers: content, techniek & autoriteit

Je kan SEO geoptimaliseerde
content schrijven

Je kunt een bestaande website
optimaliseren

Je kent de bepalende factoren
voor rankings in zoekmachines

JORDEN HAGENBEEK,
SENIOR SEO SPECIALIST



Het programma bestaat uit 5 online contactmomenten.

Tijdens deze SEO trainingen behandelen we de gehele 

basis van zoekmachineoptimalisatie. 
5 trainingen

09:00 - 11:00

Certifcaat

HET PROGRAMMA

1. De wereld van SEO

2. Onderzoek, data, structuur & analyses

3. Content is king

Digitaal les

INVESTERING

EXTRA INFO

€695,- 
(excl. btw)

INHOUD MODULE

Bezoek onze website voor meer informatie of stuur 
een mail naar: academy@happyhorizon.com

INTERESSE?
AANMELDEN

Vrijdag

Extra lesstof

Opnames

Uniek certificaat

Tips & Tricks

INCLUSIEF

In de eerste training van deze module krijg je een 

uitgebreide introductie. Hoe werken zoekmachines, 

welke ranking factoren zijn er wat zijn nou eigenlijk de 

beste online tools?

Onderzoek is een belangrijk onderdeel van SEO. Van 

een uitgebreid zoekwoordenonderzoek tot het aflezen 

van data, in deze training behandelen we belangrijkste 

aspecten.

Killer content schrijven die rankt. Dat is het doel van 

deze training. Onze specialist Jorden neemt je mee in 

het schrijven van SEO geoptimaliseerde content.

4. Autoriteit & Linkbuilding
Hoe autoritair is jouw website? In deze training kijken 

we naar het belang van een sterk linkprofiel en hoe je 

deze kunt aanscherpen met verschillende strategieën.

5. Technische SEO
Misschien niet zo sexy als de andere onderwerpen, 

maar technische SEO mag absoluut niet ontbreken. 

Een website die technisch in orde is, is onmisbaar voor 

een succesvolle SEO strategie.
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