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OVER DE MINOR
Digital marketing
Voor veel bedrijven is hun website of webshop
het visitekaartje of uithangbord. Maar
tegenwoordig is het
internet meer dan dat, naast profilering is het
mogelijk om via een website diensten te
verlenen, klanten te trekken en/of omzet te
genereren.
Maar hoe effectief is een website of webshop
eigenlijk? Hoe belangrijk is een goede positie in
Google? En hoe belangrijk is het dat de
website of webshop gezien wordt door de
juiste personen en op het juiste moment?
Genereert de webshop genoeg omzet? Welke
middelen voor Digital Marketing passen bij de
doelstellingen? Welke mogelijkheden
zijn er? Dit zijn vragenstukken die behandeld
worden tijdens de minor.

Onze missie
Onze missie is om op een unieke, creatieve en
informatieve manier studenten de wereld van
digitale marketing te laten zien.
Tijdens de minor willen we jou als student
laten zien hoe jij het verschil kan maken in
digital marketing en willen wij jou klaarstomen
voor het werkveld in de online wereld.
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OPBOUW MINOR
Aan het begin van de minor krijg je de
gelegenheid om je kennis te vergroten
omtrent Digital Marketing. Daarbij zet je de
eerste stappen
richting het oprichten van een partner
website voor bol.com.

KWARTIEL 1
Opzet van de lessen
Alle lessen (m.u.v. realisatie 1) in het
eerste kwartiel hebben dezelfde structuur
zoals hieronder staat beschreven. We
verwachten dat je een gedegen
voorbereiding van ongeveer 12 uur
realiseert om je het onderwerp eigen te
maken want tijdens de les willen wij dat jij
zelf voor een belangrijk deel de regie in
handen hebt. Dat is alleen mogelijk als je
weet waar het over gaat.
Hierbij is een actieve en zelfstandige
werkhouding een must om de lessen en
daarmee deze minor te halen.
Voorafgaand aan de les (ca. 12 uur)
Op Blackboard is de informatie voor iedere
week beschikbaar. Dit bestaat uit diverse
materialen, zoals een theoretisch kader
bestaande uit blogs (geprinte site in pdfformaat) die je gaat bestuderen.
Er zijn ook filmpjes van docenten en
externen die je gaat bekijken en op basis
waarvan je een blog van ca. 300 – 400
woorden schrijft. Op deze manier laat je
zien hoe de theorie uit de filmpjes kan
worden toegepast in de praktijk.

Elke student kiest binnen zijn projectgroep
een uniek onderwerp waarover je een
blog-bericht schrijft. Daarnaast zijn er ook
weken waar je geen blog-bericht schrijft,
maar een opdracht uitvoert ter
voorbereiding.

Tijdens de les (ca. 2 uur)
De les begint met een
meerkeuzevragentoets die via
Blackboard afgenomen wordt. Op deze
manier kun je direct nagaan of je de
theorie van die week voldoende
beheerst. Ieder cijfer telt mee voor het
eindcijfer. Na de toets gaat de docent
met iedere projectgroep de blogs en
opdrachten bespreken. Iedere student
uit de projectgroep wordt beoordeeld
met een voldoende of een
onvoldoende. Terwijl de ene groep in
gesprek is met de docent, gaan de
andere groepen aan de slag met het
materiaal van de volgende week. Op
basis van het materiaal gaan ze alvast
brainstormen wat de mogelijke impact
is van het onderwerp op het bol.com
project. Tijdens het laatste deel
van de les, wordt vervolgens aan de
groepen gevraagd om dit
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toe te lichten in
een groepsgesprek.

MODULES MINOR | KWARTIEL 1
DIGITAL KNOWLEDGE
In drie weken leer je de ins- en outs van de digital marketingmiddelen. Iedere
week staat een topic in de schijnwerper en leer je dit aspect kennen. Door een blog
te schrijven hoe deze theorie volgens jou kan worden toegepast, leer je alle details
doorgronden. De achtergronden worden getoetst door middel van
meerkeuzevragen en de blogs door middel van schriftelijke en mondelinge
assessments. Je vindt het materiaal op Blackboard in de vorm van blogs/videoblogs
die per week zijn gerubriceerd.

DIGITAL STRATEGY
In deze twee weken leer je hoe je strategische keuzes maakt voor de digital
marketing–middelen. Het eerste deel van de week (dinsdag in Deventer en woensdag
in Enschede) staat de organisatie centraal. Je gaat kijken hoe de markt ervoor staat:
waar liggen de sterke en zwakke punten van jullie organisatie en wat zijn de kansen en
bedreigingen in de omgeving waar de organisatie opereert. Vanuit deze interne en
externe analyses moet je komen tot een strategische keuze, waarbij je de
positionering kunt onderbouwen en de doelen en doelgroepen kunt beschrijven.
Tijdens het tweede deel van de week (op de donderdag) wordt er aandacht besteed
aan de middelen die er beschikbaar zijn om de gestelde doelen te bereiken. Met
behulp van analyses over de activiteiten van de concurrenten (denk aan SEO-analyse
van de concurrent(en), SEA ROI-analyse, social media monitoring en analyse)
wordt de aantrekkelijkheid van de middelen in kaart gebracht. Om te kunnen meten
hoe succesvol de inzet van de diverse middelen is, ga je Key Performance Indicators
(KPI’s) formuleren. Wekelijks wordt de bijbehorende theorie aan de orde gesteld en
getoetst met meerkeuzevragen en werk je het uit in opdrachten gerelateerd aan de
organisatie.

DIGITAL CONCEPT
De opgestelde strategie en de kennis die je in eerder stadium hebt opgedaan neem je
mee bij het ontwikkelen van een partner-website voor bol.com. In de eerste les staan de
eisen voor de website centraal en bepaal je die door de customer journey te beschrijven
en een aantal persona’s uit te werken. Bij de tweede les dient een
gebruikersonderzoek te worden uitgevoerd. In de derde week (lees week 8) van de
module moet de website geheel live staan inclusief 10 pagina’s content. Geen website in
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de laatste week is een onvoldoende. Daarnaast wordt ook hier de
theorie getoetst door Meerkeuzevragen.

DIGITAL MARKETING 1
De online marketingmiddelen moet je goed beheersen en kunnen inzetten bij het
vermarkten van een website. In deze module leer je over:
· Digital Advertising (SEA, Facebook, etc)
· Content! Pagina’s van de website beoordelen.
· Installeren van trackers en tools zoals Google Analytics, Google Tag Manager, Pro
RankTracker
· Applicaties voor onderzoek zoals Google search console (SEO), MailChimp, Qualtrics

REALISATIE 1
Met het bekende Wordpress content management systeem leer je de
achterliggende techniek hoe een website gemaakt wordt en hoe de hosting in elkaar
steekt. Daarnaast leer je de basisterminologie van Front-end websiteontwikkeling, html,
CSS etc. Voor deze module realiseer je een eigen website voor een bedrijf of onderwerp
van jouw keuze. De module wordt elke week aangeboden in periode 1. Deze
module wordt individueel gevolgd en iedere student dus een eigen website met
Wordpress gaat maken.

DIGITAL COMMUNICATION
Aan het einde van het eerste kwartiel presenteer je met jouw
projectgroep de strategische aanpak van het project. Het is cruciaal dat je
laat zien op welke manier de keuzes zijn onderbouwd en hoe je gaat meten of de
gestelde doelen gehaald gaan worden. Je geeft een duidelijk overzicht van de
Key Performance Indicators (KPI’s) en welke waarden jullie denken te gaan
realiseren met de Bol.com partnerwebsite aan het eind van het volgende
kwartiel. Natuurlijk zit in de presentatie een demonstratie van de website verwerkt.
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OPBOUW MINOR
Tijdens kwartiel 2 wordt de invulling van de
minor meer toepassingsgericht.

KWARTIEL 2
Na het opdoen van veel kennis in kwartiel 1 is het nu de bedoeling om van jullie Bol.com
partnerwebsite een succes te maken. Daartoe voer je opdrachten uit om traffic op de
site te krijgen en om de conversie te verhogen. De uitkomsten van de opdrachten koppel
je wekelijks in een gesprek met je begeleider terug om zo samen tot verbeterpunten te
komen die je in de week daarna gaat toepassen. Bovendien maak je (zover je dat nog
niet gedaan hebt) tijd om drie Google Certificaten te halen.

MODULES MINOR | KWARTIEL 2

NEW CONCEPTS
In de module New ConceptS krijg je informatie en inspiratie uit de markt. Elke week
neem je deel aan een (verplichte) lezing. De lezing duurt een uurtje en wordt door
een expert uit de markt van digital marketing verzorgd. Naast de lezingen moeten
jullie zelf ook een expert uit de markt interviewen. Iedere student gaat op zoek naar
iemand die een verhaal of een verdienste in de digital marketing heeft. De module
wordt getoetst op basis van aanwezigheid en de uitwerking van de bijbehorende
opdracht.

REALISATIE 2
In de module Realisatie 2 staat het bouwen van een Magento
webshop centraal. Daarnaast leer je nieuwe zaken over CSS, FTP en het gebruik
van fonts zoals Font Awesome. Iedere student maakt een eigen webwinkel en dit
wordt ook individueel getoetst.
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DIGITAL MARKETING 2
Bij Digital Marketing 2 voer je opdrachten uit met de
volgende onderwerpen:
Social media advertising
Social media (contentmarketing)
E-mail marketing
Display advertising
SEO linkbuilding

CONVERSION OPTIMALIZATION
Bij Conversion Optimization staan alle website gerelateerde zaken centraal.
Alle opdrachten hebben als doel om de conversie op de pagina te
verhogen. Elke week is een student verantwoordelijk voor een opdracht en
heeft elke week weer een andere opdracht. De opdrachten hebben de
volgende onderwerpen:
Mobile usability
Desktop usability
Analytics / Google Tag Manager
SEO / content / onpage (Search
Console / Pro Rank Tracker)
Funneling

DIGITAL MARKETEER ASSESMENT
Op het eind van de minor voer je een ‘sollicitatiegesprek’ waarin je laat zien dat je
voldoende kennis hebt opgedaan over Digital Marketing. Je bent niet alleen op de
hoogte van de vak-inhoud, maar bent ook een volwaardige gesprekspartner. We zullen
vragen naar je Google-certificaten en ook over de kennis die je daarmee hebt
verworven. Je moet namelijk tijdens de minor drie Google Certificaten hebben behaald,
daarvan is het Analytics certificaat verplicht en de andere twee naar keuze.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust!
info@digitalmarketing.nl

www.facebook.com/MinorDigitalMarketing/
www.instagram.com/minordigitalmarketing
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