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Voor een carrièreboost bent u bij ons aan het goede adres.  
Voltijds werken en studeren? Het kan!  
Dankzij onze opleidingen op maat van de professional. 

VIVES/Brugge Business School organiseert kwalitatieve 
managementopleidingen vanuit een duidelijke visie.  
De opleidingen bieden u een ideale mix van theorie en praktijk, 
direct inzetbaar op de werkvloer. De coördinatoren stellen het 
programma op met een team van experts uit het bedrijfsleven.  
Zij selecteren de docenten en houden het opleidingsaanbod 
up to date. 

Met maar liefst 150 docenten uit het werkveld verzamelen we 
een brede waaier aan best practices, ervaring en kennis.  
Ze reiken u de bouwstenen aan voor een succesvolle carrière. 
Ze delen niet alleen hun kennis, maar  leren u ook de praktijk 
van binnenuit kennen. Zo helpen zij bij het verder ontplooien 
van uw vaardigheden en het uitbreiden van uw netwerk.

VIVES/Brugge Business School biedt 11 postgraduaten aan. 
Vraagt u zich af welke opleiding het best bij u past?  
Kom bij ons langs. Wij geven u vrijblijvend advies. 
 
 

 
Kelly Decroock
Telefoon: +32 50 30 51 95
GSM: +32 473 54 46 84
Functie: Algemeen coördinator
Email: kelly.decroock@vives.be
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DIGITAL MARKETING
Startdatum:  dinsdag 9/10/2018
Prijs: 2150 € (vrij van BTW)

Aantal credits: 28

De lessen vinden plaats op dinsdag van 18 u. tot 21.15 u. en 
zaterdag van 9 u. tot 12.15 u.

•••
VOORWOORD
Het postgraduaat Digital marketing is een sterk 
praktijkgerichte opleiding waarin digitale marketing 
(communicatie) zijn geheimen onthult.

Na deze opleiding:

•  past u efficiënter nieuwe media in uw marketingplan in
•  praat u met kennis van zaken over uw website, app of de 

diverse digitale kanalen
•  kan u beter inschatten of de uitvoering van uw plan naar 

wens verloopt

Welke inzichten krijgt u?

•  Waar zitten uw potentiële klanten, en hoe kan u die 
bereiken?

•  Hoeveel investering vergt dat, zowel in tijd als in centen, en 
zal zich dat voldoende terugbetalen?

•  Wat houdt het managen van een website of app in?
•  Wat zijn de finesses van de vele beschikbare digitale 

kanalen?
•  Welke statistieken in het oerwoud van cijfers zijn voor mijn 

bedrijf van echt belang?
•  Wat kan ik zelf en wanneer is het beter om uit te besteden?
•  Wat kan op juridisch vlak?
•  Hoe blijf ik, ook na deze opleiding, bij in deze nooit 

stilstaande wereld?

Ervaren lesgevers lichten de thema’s toe met best practices uit 
het werkveld.

U ontwerpt het strategisch online marketingplan waarmee u 
binnen uw bedrijf het verschil maakt.

Als kers op de taart bieden we u ook de mogelijkheid om 
gecertificeerd te worden (o.a. Google).

PROGRAMMADIRECTEUR

Béate Vervaecke, zaakvoerder e-Zen
Expert Google AdWords en Analytics



••• 
OVERZICHT PROGRAMMA

Opleidingsonderdeel Credits

Digital marketing strategy & planning 5

Digital marketing strategy  

Marketing automation

Content marketing - storytelling

Datastrategie  

Digital products 5

Websites

Mobile & apps

Bots, AR, VR & AI

Usability en Conversie Optimalisatie

E-commerce

Digital marketing channels 8

E-mailmarketing

Social media marketing

SEO

SEA

Display marketing/RTB/Programmatic/
Remarketing

Affiliates/Search Verticals

Influencer marketing

Digital marketing evaluation and reporting 4

The art of dashboarding

Google analytics

Digital marketing skills 3

Fotobewerking

Copywriting for the web

Digital Masters Academy

Integrated online marketing plan 3

U kan zich inschrijven voor het volledige 
postgraduaat of apart voor één of meerdere 
opleidingsonderdelen. 

Om een goede interactie te kunnen garanderen, 
beperken we de plaatsen tot 30 cursisten.

Docenten: 

Pieter Supply • Peter Devos • Joz van Acker • 
Koen Denolf • Daphné Vanassche • Gregory 
Vanhoucke • Hannes Van de Velde • Karl Gilis • 
Pascal Vandenbrande • Hans Smellinckx • Liselotte 
Casteur • Frederik Vermeire • Carole Lamarque • Tim 
Ceuppens • Béate Vervaecke • Kelly Decroock • Bavo 
Van Landeghem • Philipp Hansmann

Doelpubliek:

•  Bachelors of masters met een zeer sterke 
interesse in digitale marketing

•  Mensen die werkzaam zijn in een marketing/
communicatie functie en nood hebben aan extra 
vorming

•  Mensen die marketingtaken uitvoeren in KMO’s

5

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. De meest recente 
informatie vindt u terug op www.bruggebusinessschool.be
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DIGITAL MARKETING

Digital marketing strategy | Pieter Supply | 9 contacturen 

Marketing en strategie begint met een goede 
voorbereiding. Waar wilt u met uw zaak naartoe, wie zijn 
uw klanten en vooral hoe en waar kunt u ze bereiken?

In de eerste sessie ligt de focus dan ook op het correct 
kiezen van uw doelstellingen en de manier waarop u deze 
wilt bereiken. Een goede opvolging en meetbaarheid van 
de targets zorgt er dan weer voor dat u uw bedrijf op het 
uitgestippelde pad kunt houden. 

Om de doelstellingen en targets te halen, wordt gebruik 
gemaakt van een hele reeks aan tools. Welke tools 
gebruikt u best? Op welke manier gaat u leads genereren 
en hoe volgt u dit alles op? Kiest u best voor in-house 
uitvoering of besteedt u het beter uit? 

Het uitwerken van het marketingplan met de daarbij 
horende budgetverdeling en targets is cruciaal bij de 
goede uitvoering van de marketingstrategie.

Even belangrijk als de uitwerking van een 
marketingstrategie is de uitvoering en opvolging ervan. 
Hoe zorgt u voor een goede budgetverdeling en een 
gezonde mix van de meest gebruikte marketingtools 
zoals SEO, Advertising, E-mailmarketing, Marketing 
Automation, ... voor de uitvoering van het marketingplan?

Pieter Supply is zaakvoerder van Ntriga.Agency, een 
online marketingbureau waar bedrijven en KMO’s kunnen 
aankloppen voor alle facetten van hun communicatie. 

Marketing automation | Peter Devos, Joz van Acker  
| 6 contacturen

Sessie 1 | Joz Van Acker
• Van e-mail blasting tot dialoogmarketing
• Het verschil tussen CRM en marketing automation

Sessie 2 | Peter Devos
• Welke marketing automation tool past bij uw business
•  Praktische cases 

Contentmarketing & Storytelling | Koen Denolf | 6 
contacturen

•  Waarom contentmarketing?

•  Hoe start u er mee: KPI’s, sweet spot, creatie, 
organisatie.

•  Content boost: distributie, promotie en content 
advertising.

•  De kracht van storytelling: hoe pakt u dat best aan?

Met deze sessies willen we u content savvy maken: 
waarom kunt u als merk of organisatie niet meer zonder 
contentmarketing en hoe kunt u contentmarketing 
inzetten.

Koen Denolf is zaakvoerder van het bureau The Fat 
Lady en coauteur van het boek ‘Content marketing, van 
marketeer tot uitgever’. 

Datastrategie | Daphné Vanassche | 3 contacturen

Daphné Vanassche is afgestudeerd aan de KULeuven 
als master in de rechten. Na 5 jaar gewerkt te hebben 
op de afdeling tax & legal bij Deloitte werkt ze sinds 
kort als consultant bij Dull Consulting. Wij werken rond 
drie pijlers: strategy, finance en law. Daphné Vanassche 
is voornamelijk bezig met de uitbouw van de juridische 
pijler. Bij het Data Protection Institute volgde ze de 
training tot Data Protection Officer en behaalde het 
certificaat.

DIGITAL MARKETING STRATEGY & PLANNING
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DIGITAL MARKETING

Websites | Gregory Vanhoucke | 3 contacturen

Uw eigen website (of app) blijft het middelpunt van alle digitale inspannin-
gen. Wat houdt het in om een nieuwe site op te zetten of een bestaande site 
te vernieuwen? Na deze sessies laat u zich niet langer afschrikken door de 
vele afkortingen en begrippen en gaat u met een gerust hart op zoek naar 
een webbouwer. 

Mobile & apps | Hannes Van de Velde | 3 contacturen

Bots, AR, VR & AI | Hannes Van de Velde | 3 contacturen

Usability en conversie optimalisatie | Karl Gilis | 3 contacturen

Hoe kunnen websites meer omzet halen uit hun bezoekers? Hoe maak ik 
van een bezoeker een klant? De basis: een website maken op basis van 
feiten in plaats van meningen. De juiste inhoud op de juiste plaats in de 
juiste bewoordingen. Gebaseerd op wat de bezoeker verwacht en niet 
op wat jij als uitbater van de website graag wil vertellen.

Karl Gilis staat als enige Belg in de lijst van meest invloedrijke 
Conversie Optimalisatie Experts ter wereld en dat op de 3de plaats. 
Als specialist in usability en conversie optimalisatie wordt hij vaak 
gevraagd om kennis te delen op internationale conferenties. Zo sprak 
hij recent op Conversion Conference in Londen en Berlijn, Call-to-
Action in Vancouver, Digital Elite Camp in Tallinn, Digital Growth 
Summit in Frankfurt, ConversionXL Live in Texas en UX Poland. 

E-commerce | Pascal Vandenbrande | 6 contacturen

•  Wat is de toestand van e-commerce in België?
•  Hoe moet ik mijn organisatie veranderen om succesvol aan 

e-commerce te doen?
•  Wat is mijn business plan?
•  Hoe schrijf ik een RFP zodat mijn webbouwer mij begrijpt?
•  Welke software gebruik ik voor mijn webshop?
•  Met wat connecteert mijn webshop?
•  De shop is af. Wat nu?

Pascal Vandenbrande is zaakvoerder van Studio Emma en 
e-commerce specialist. 

DIGITAL PRODUCTS
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DIGITAL MARKETING CHANNELS

E-mailmarketing | Hans Smellinckx | 3 contacturen

Praktische tips en een heleboel voorbeelden waarmee 
u aan de slag kunt gaan. Geen wollige strategieën en 
complexe operationele oefeningen, maar een direct 
toepasbaar verhaal om met e-mailmarketing uw 
doelgroep te inspireren, te teasen en te converteren.

Hans Smellinckx is al meer dan 15 jaar expert Omni-
channelmarketing voor merken zoals Coca-Cola, Ikea, 
Robert Half International, etc. Hij is medeauteur van het 
boek E-mailmarketing, tips, tricks en strategieën. 

Social media marketing | Liselotte Casteur  
| 12 contacturen

In deze lessen nemen we de meest populaire kanalen 
(Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter) intensief 
onder de loep. Welke kanalen kiest u, hoe bereikt u uw 
doelgroep, hoe zet u de kanalen professioneel in. 

Van elk van deze kanalen ziet u de mogelijkheden 
van advertising en rapporteringen. Daarnaast leert u 
diverse tools kennen voor monitoring, content planning, 
campagnes, acties enzovoort. 

SEA | Frederik Vermeire | 6 contacturen

Via Google Adwords kunnen we op korte termijn extra 
kwalitatieve bezoekers naar onze website halen. De 
volledig opzet, structuur en plan van aanpak wordt 
doorlopen om op een efficiënte manier een Google 
Adwords campagne op te zetten voor tekstadvertenties. 

Wat zijn de valkuilen? Waar moeten we zeker op letten? 
Hoe pakken we het budgettechnisch het beste aan? 
Op al deze vragen kan u een pasklaar antwoord met 
duidelijke cases en voorbeelden van de docent zelf 
verwachten.

SEO | Frederik Vermeire | 6 contacturen

In de lessen SEO leert u het technisch op orde stellen 
van uw website, het schrijven van sterke content en 
het opbouwen van een waardig linkbuilding profiel. 
We leren de zoekwoorden zoeken via de juiste tools 
om te achterhalen waar mensen op zoeken via de 
zoekmachines. Met enkele concrete cases en vele 
praktijkoefeningen zal ook straks uw website volledig 
SEO vriendelijk zijn. We leren ook de mythes van SEO 
kennen, de werking van zoekmachines, de toekomst van 
SEO… en nog veel meer. Na deze opleiding kent u alle 
ins en outs van SEO. 

Display marketing / RTB / Programmatic / Remarketing 
| Frederik Vermeire | 3 contacturen

Het automatisch inkopen van advertentieruimtes is 
een grote kracht binnen het digital marketing aspect. 
Welk netwerk kiest u hier het beste voor? Wat is RTB? 
Wat is Programmatic? Hoe kunnen we een merk/
product/dienst op het juiste moment, aan de juiste 
persoon en de juiste boodschap tonen door middel 
van software? We overlopen enkele remarketing, 
programmatic en display cases en beantwoorden alle 
vragen rond dit thema. We kijken ook even richting de 
toekomst en bekijken de voordelen van native content 
advertising. 

Affiliates/Search Verticals | 3 contacturen

Affiliate marketing biedt de mogelijkheid om tegen 
een “pay per performance” model te adverteren op 
websites of in nieuwsbrieven. In deze sessie bekijken 
we zowel de voor- als nadelen van dit kanaal, en geven 
we tips voor een doordachte keuze van een Affiliate 
Partner. 

Influencer marketing | Carole Lamarque  | 3 contacturen
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DIGITAL MARKETING

DIGITAL MARKETING EVALUATION  
EN REPORTING

Google analytics | Béate Vervaecke | 9 contacturen

Uw website is belangrijk. En vermoedelijk gebruikt u Google Analytics, het 
gratis webstatistiekenpakket dat tal van rapporten en cijfers produceert. 
Alleen, welke zijn belangrijk?

Na deze opleiding begrijpt u beter wat de kernstatistieken van Google 
Analytics zijn en welke rapporten u helpen met meer inzicht in hoe 
bezoekers uw site vinden, en welke pagina’s ze bekijken.

e-Zen staat voor Béate Vervaecke. Sinds haar eerste website in 1998, 
een online en realtime reservatiewebsite, heeft ze de online microbe 
te pakken. Na zijsprongen in de klassiekere marketing bij Technopolis, 
kreeg ze bij Kluwer de ‘e-shop’ in handen. Daarnaast bracht ze de best 
lopende online initiatieven in kaart, zodat alle collega’s eruit konden 
leren.
Sinds 2006 is ze zelfstandig, en helpt ze klanten bij Google Analytics 
en AdWords. Daarna dient ze regelmatig als klankbord voor klanten 
die zicht willen krijgen op welke online communicatie hen vooruit kan 
helpen. Béate Vervaecke is bovendien programmadirecteur van het 
postgraduaat Digital Marketing.

The art of dashboarding | Tim Ceuppens | 9 contacturen

Data vertelt een verhaal, maar rauwe cijfers spreken mensen niet 
aan. Hoe kan u data presenteren om mensen te overtuigen en 
tot actie aan te zetten? Hoe kan u het oppikken en voorstellen 
van data automatiseren zodat u meer tijd vrij maakt voor 
wat echt belangrijk is? Dat zijn de grote thema’s van dit 
opleidingsonderdeel. 

Tim Ceuppens is Online Marketing Dude at bakermen. Hij heeft 
al meer dan 10 jaar ervaring als website consultant. Hij is 
gespecialiseerd in Code & style: semantic (x) html, css, web 
analytics, usability, accessibility, search engine optimization 
(SEO).
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DIGITAL MARKETING SKILLS

Fotobewerking | Kelly Decroock | 6 contacturen

Als u een blog bijhoudt of veel op Facebook post, dan weet u hoe belangrijk aantrekkelijk beeldmateriaal is.  
Maar niet iedereen is even goed met Photoshop. Geldt dit ook voor u? Geen probleem, met Photoshop Elements 
zet u op een gemakkelijke en intuïtieve manier foto’s naar uw eigen hand.  

Kelly Decroock is Algemeen coördinator van de VIVES Brugge Business School. Ze geeft les als praktijklector 
ICT in de bacheloropleiding, departement handelswetenschappen & bedrijfskunde. Ze behaalde het MS Office 
certificaat en schreef het boek MS Office integratie in de praktijk (mei 2012). 
 

Copywriting for the web | Bavo Van Landeghem | 6 contacturen

De (micro)copy op uw homepage, de CTA onder uw blog of een krachtige subject line in uw e-mailcampagne…   
U wilt vaak maar 1 ding: (re)actie van uw lezer. Dat hij in beweging komt. En daarvoor heeft u vooral 26 letters en 
verbeelding nodig. We voegen daar 9 praktische technieken aan toe om een werve(le)nde tekst te schrijven.  
Denk aan: dialoogkracht, perspectiefwissels en scantechnieken. Met een extra ‘What’s in it for you’: goesting om 
uw volgende online copy te schrijven!

Bavo Van Landeghem (taalstrateeg, copywriter, trainer) deelt met u al zijn geheimen over Werve(le)nd 
Schrijven. Het klappen van de zweep leerde hij in de sales- en marketingafdeling bij Microsoft, de knepen van 
het vak ontdekte hij tijdens zijn 13-jarige activiteit als professioneel copywriter. Hij is auteur van het boek 
“9 technieken om je lezer in beweging te brengen” Als copywriter combineert hij the sky van een opleiding 
communicatiewetenschappen met the limits van een taalkundige.  Zaakvoerder van het taalbureau www.
scriptorij.be.
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DIGITAL MARKETING

DIGITAL MASTERS ACADEMY

De Digital Masters Academy (DMA) kan u optioneel volgen en is 
een samenwerking met Google en Bloovi Me die het exclusief 
lessenpakket op poten gezet hebben. 

De kennis die u opdoet bij de Google Digital Masters Academy,  
is actueel en gebruiksklaar om in te zetten op de werkvloer.

Deze korte ‘in depth’ training bestaat uit vijf sessies:

•  Project Kick-off & Digital landscape
•  Digitaal Atelier
•  Google fundamentals AdWords
•  Google Analytics
•  Google Grants & Personal branding  

U krijgt de kans om niet minder dan drie Google certificaten 
te behalen.

Meer informatie volgt bij de start van het academiejaar. 

INTEGRATED ONLINE  
MARKETING PLAN

Tijdens de opleiding werkt u aan een project dat de 
mogelijkheid biedt om de opgedane kennis toe te passen 
in een eigen strategisch online marketingplan waarmee 
u binnen uw bedrijf het verschil maakt.

U stelt een rapport op dat u aan de hand van een 
presentatie en mondelinge verdediging toelicht aan de 
jury.

Kelly Decroock, programmacoördinator  
postgraduaat Digital Marketing
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•••
PRAKTISCHE INFORMATIE

TOELATINGSVOORWAARDEN
Om tot een postgraduaatopleiding te worden toegelaten, 
moet u een bachelor- of masterdiploma (of een hiermee 
gelijkgesteld diploma) hebben. Indien u geen van deze 
diploma’s behaald heeft, kunt u ook de opleiding volgen 
mits relevante werkervaring. De toelating gebeurt op 
basis van uw cv en eventueel een gesprek. 

GETUIGSCHRIFT
Het getuigschrift postgraduaat  wordt uitgereikt door de 
Katholieke Hogeschool VIVES, associatie KU Leuven. Dit 
kan enkel uitgereikt worden indien u al een bachelor- of 
masterdiploma behaald heeft. 

U ontvangt het getuigschrift als u slaagt voor alle 
evaluatieproeven. De bachelors of masters die enkel de 
lessen bijwonen, ontvangen een attest van deelname.

Indien u geen bachelor- of masterdiploma heeft, krijgt u 
een attest van deelname indien u minstens 80 % van de 
sessies bijwoont. Als u slaagt voor de evaluatieproeven, 
ontvangt u een getuigschrift van permanente vorming 
uitgereikt door de Brugge Business School.

LOCATIE
De sessies vinden plaats in de campus van VIVES, 
Xaverianenstraat 10 te 8200 Brugge.

Hoe kan u ons bereiken?

• Met de auto:  
De Brugge Business School is gelegen vlakbij de afrit 
‘VIVES-Hogeschool’ van de expresweg E403. Er is 
gratis parking op de campus. 

• Met het openbaar vervoer:  
De Brugge Business School is gemakkelijk te 
bereiken met het openbaar vervoer. Wanneer u met 
de trein komt, kiest u best voor de uitgang aan de 
achterkant van het station.  
Vanaf daar is het 1,5 km te voet.

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

De inschrijvingen gebeuren via de website. Uw inschrij-
ving is definitief wanneer u het inschrijvingsformulier 
ingevuld en doorgestuurd hebt. U ontvangt via mail een 
bevestiging van uw inschrijving. De factuur sturen we op 
naar het opgegeven facturatieadres. 

Inschrijvingsgeld
De inschrijvingsprijs dekt de kosten van de cursussen en 
de handboeken. We voorzien ook catering.

Indien u opleidingsonderdelen apart volgt, bedraagt de 
kostprijs 75 euro per sessie van drie lesuren.

Ga naar www.bruggebusinessschool.be voor up-to-date 
informatie en inschrijvingen.

Annulatie
Bij annulatie minder dan een week voor de start van de 
opleiding wordt een administratiekost van 250 euro in 
rekening gebracht. Na de start van het academiejaar 
betaalt u bovenop de administratiekost ook de kosten 
van de reeds gevolgde sessies. In dit geval bedraagt de 
kostprijs per sessie van drie lesuren 75 euro.

Uitschrijvingen na 31 december worden niet meer 
terugbetaald.

KMO-PORTEFEUILLE

Al onze opleidingen komen in aanmerking voor de 
kortingen van het Vlaamse Gewest in verband met de 
ondernemerschapsportefeuille (www.kmo-portefeuille.
be) met erkenningsnummer DVO105080.



•••
ONZE PARTNERS

Vraagt u zich af welke opleiding het best bij u past?  
Kom bij ons langs. Wij geven u vrijblijvend advies.
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•••
ONZE POSTGRADUATEN

Management opleidingen:

> Bedrijfsmanagement
> Human resources management  

(nieuw programma)
> Management in de social profit

Financiële opleidingen

> Accounting & controlling
> Financieel management
> Fiscale wetenschappen

Juridische opleidingen

> Vermogens- en  
successieplanning

> Vennootschapsrecht

> Cultuurmanagement 
Een stevige basis  
managementvakken  
voor de cultuursector

> Supply chain management 
Wapent u om de uitdagingen in 
dit vakgebied aan te pakken 

> Digital marketing 
Alles over strategisch online 
marketingplan en meer! 



VIVES/KORTRIJK 
BUSINESS SCHOOL

Geen tijd voor een langlopende opleiding? Maar u wil wel mee zijn 
én een stap voor blijven?  Het kan!
De kortlopende opleidingen van VIVES/Kortrijk Business School 
bieden u telkens drie tot zeven uur direct toepasbare kennis 
en praktijk. Kies à la carte of het hele menu. Met zorg door 
specialisten voor u samengesteld en geaccrediteerd door de 
beroepsinstanties. Iets voor u?

/U bent accountant, belastingconsulent, boekhouder of 
bedrijfsrevisor?

/U bent verzekeringsmakelaar, bankier of fiscalist?

/U bent vastgoedmakelaar, notaris, notarieel medewerker of 
landmeter-expert?

/U bent HR-medewerker, personeelsverantwoordelijke, payroll 
beheerder of leidinggevende?

Kortrijk Business School kan iets voor u betekenen! Ontdek het 
opleidingsaanbod voor 2018-2019 op www.kortrijkbusinessschool.be

Waar? VIVES handelswetenschappen en bedrijfskunde, campus Kortrijk, 
Doorniksesteenweg 145. 

Wij beantwoorden graag uw vragen:
info@kortrijkbusinessschool.be
056/26 41 40

Meer info op www.kortrijkbusinessschool.be 
 www.facebook.com/viveskbs



Volg ons op facebook en linkedin:

  www.facebook.com/vivesbbs

   www.linkedin.com/company/vives-brugge-business-school

ACADEMIEJAAR 2018 - 2019

Infodagen
zaterdag 30 juni 2018 van 10 u. tot 17 u.
vrijdag 31 augustus 2018 van 16 u. tot 21 u.

campus VIVES, Xaverianenstraat 10 - 8200 Brugge, lokaal D310

www.bruggebusinessschool.be

VIVES/BRUGGE
BUSINESS SCHOOL


