WEBSCHRIJVEN
Leer webschrijven om gezien, gelezen en gedeeld te
worden op internet.
OBJECTIVES
KORTE OPLEIDINGEN

Uw inhoud optimaliseren voor de lezer, het scherm en Google.
Formele, redactionele en technische vaardigheden oefenen voor het webschrijven.

INITIATIE

NEW

CONCERNED PUBLIC
Uitgevers, communicatieverantwoordelijken of -medewerkers, redacteurs. Iedereen die
bezig is met het maken van content voor een website.

Ref. : 7200604
Duration :
2 jours - 14 heures
Pricing :
Employee - Company :
1295 € HT

COMPÉTENCES ACQUISES
Na afloop van de opleiding zal u in staat zijn om uw inhoud aan te passen aan de sociale
media, om de basis toe te passen van SEO en om uw tekstinhoud te verrijken.

PROGRAM
Webschrijven
Webschrijven onder de loep: uitdagingen, troeven, vereisten
• Beheersen van de uitdagingen van lezen op een scherm en de gevolgen voor de
inhoudelijke opmaak.
• Begrijpen van de technische impact van webschrijven: hypertekst, metagegevens,
SEO, delen van inhoud, enz.
• De schrijfregels integreren ingevolge deze formele en functionele vereisten: AIDA, 5W.
De informatie op het scherm organiseren
• De leesbaarheid en de perceptie voor de lezer maximaliseren om betere prestaties te
genereren op het web.
• Het begrijpen van de structurering van de inhoud op het scherm en het belang van
ergonomie.
• Informatie hiërarchisch indelen op het scherm, rekening houdende met de standaarden
van de lezer.
Het ontwerpen van de inhoud en de verpakking
• De editoriale elementen in kaart brengen (peritekst, centraal tekstgedeelte, stimulans
om over te gaan tot actie).
• Titels bedenken die gezien worden via Google en door de internetgebruiker.
• De kunst beheersen van het werken met een blikvanger en een inleiding die de
aandacht vasthoudt, aangepast aan de verschillende webformaten.
• Een tekst opbouwen aangepast aan de leesgedragingen op het scherm.
• Uw schrijftechnieken aanpassen aan de hypertekst.
Workshop
Individuele schrijfoefeningen voor verschillende webformats.
Oefeningen optimalisering om uw doelgroep te bereiken en voor u te winnen.
Onmiddellijke feedback van de lesgever tijdens de sessie.

