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Praktisch aan de slag met online marketing en 
e-commerce. Ontwikkel jezelf tot een online 
marketing- en e-commerce specialist.
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Meer informatie op llo.yuverta.nl

Verkoop meer van je producten 
en diensten via het internet met 
de inzet van een succesvolle 
online aanpak.

Topopleiding Marketing & Communicatie

Online aan de slag met de praktijk-
gerichte opleiding online marketing en 
e-commerce. Online marketing is niet 
meer weg te denken uit het bedrijfs-
leven. Daarom is dit een essentieel 
onderdeel van je bedrijfsvoering. Deze 
opleiding geeft jou de benodigde ken-
nis, inzichten en inspiratie om jezelf te 
ontwikkelen tot een online marketing 
en e-commerce professional.

Besteed je jouw online marketing of e-commerce 
uit? Dan is het nog steeds goed om op de 
hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen om 
gesprekspartner te zijn voor de specialisten in 
jouw bedrijf of die je inhuurt.

Inhoud
De opleiding bestaat uit de volgende thema’s,  
die in 7 masterclasses aan bod komen:

 → E-commerce - 2x;
 → Social media - 3x;
 → Zoekmachine marketing - 4x;
 → E-mailmarketing - 2x;
 → Webanalyse, conversie optimalisatie en 
usability - 4x;

 → Online advertising- 2x;
 → Online marketing strategie - 2x.

Je kunt ervoor kiezen om de gehele opleiding 
te volgen of deel te nemen aan de afzonderlijke 
masterclasses. Indien je de gehele opleiding volgt 
dan zijn er naast de masterclasses een startbijeen-
komst en twee afrondende bijeenkomsten. Tijdens 
de opleiding krijg je de benodigde kennis, ervaring 
en handvatten aangereikt, waarmee je eenvoudig 
de koppeling naar je eigen organisatie en casus 
maakt. Samen met je mededeelnemers onderzoek 
en stuur je op het realiseren van jouw eigen orga-
nisatie-, marketing- en communicatiedoelen.

Je leert tijdens de opleiding veel over:
 → het realiseren van organisatie- en 
marketingcommunicatie doelen;

 → het werven van nieuwe klanten;
 → klantbehoud;
 → meer omzet genereren bij bestaande klanten 
met cross- en upsell;

 → klanttevredenheid;
 → mond-tot-mond reclame verkrijgen en  
dit vermarkten;

 → naamsbekendheid, imago en merkvoorkeur.

Bij het volgen van de gehele opleiding word je 
gecoached en begeleid in je praktijkomgeving. Aan 
het einde van de opleiding staat er een plan van 
aanpak en verzorg je een eindpresentatie. Het 
resultaat van deze opleiding is een getuigschrift.

Cursusdata 
Deze opleiding start op 19 oktober 2021.  
De lessen vinden wekelijks plaats op dinsdagavond 
van 18:30-21:30 uur. Inloop: vanaf 18:00 uur, 
inclusief een broodje/snack. De laatste lesdag 
vindt plaats op 09 mei 2022.

Duur
22 avondbijeenkomsten, in 6 maanden.

Locatie 
De opleiding vindt ca. 50% online plaats en er 
zijn fysieke lesavonden bij Yuverta Leven Lang 
Ontwikkelen in Aalsmeer. In overleg eventueel ook 
op een andere (bedrijfs)locatie.

Prijs
De kosten voor de opleiding bedragen € 2.749,00 
(0% btw) per deelnemer inclusief lesmateriaal, 
coaching, beoordeling eindopdracht, broodje/
snack, koffie en thee. Schrijf je in via: llo.yuverta.nl.
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Meer informatie op llo.yuverta.nl

Omzet- en winstverhoging, 
klantwerving en klantbehoud,  
jouw organisatiedoelen realiseren.

Masterclass E-commerce

Steeds meer producten en diensten 
worden online verkocht. Dit vraagt 
om een andere manier om potentiële 
klanten te bereiken, te werven, te 
verleiden en te binden. Daarom is 
goede kennis van en enige ervaring in 
e-commerce voor jou essentieel.

Inhoud
In dit praktische programma krijg je zicht op de 
belangrijkste elementen van e-commerce en de 
do’s en don’ts van online verkoop op de inkoop, 
logistiek en andere belangrijke zaken. Je verdiept 
je in, en gaat aan de slag met, het vermarkten van 
je producten en bedrijf.

 → Leer de basis van succesvolle en slimme online 
verkoop;

 → Bereik, verleid en verbind (potentiële) klanten 
met efficiënte en resultaatgerichte middelen 
en strategieën;

 → Leer de basis van het gebruik van e-commerce 
middelen en het maken van een succesvolle 
internetstrategie;

 → Krijg inzicht in de mogelijke webshop 
Content Management Systemen voor o.a. 
productverkoop;

 → Verkoop via online marktplaatsen zoals  
Bol.com, Amazon etc.;

 → Duik in de e-commerce wereld van zoekmachines, 
e-mail (automation), contentmarketing, online 
advertising, social media marketing, webanalyse, 
conversie optimalisatie, usability en meer;

 → Verkoop met dropshipping of leer dropshippers 
inzetten voor jouw productverkoop;

 → Regel online betalingen met Payment Service 
Providers;

 → Leer hoe je goed omgaat met verpakken, 
verzenden en bezorgen van bestellingen;

 → Raak bekend met de logistieke mogelijkheden 
van het uitbesteden van o.a. het verzendklaar 
maken en de bezorging met fulfilment.

Voorkennis
Je werkt in of voor de groene of technische 
sector en bent in het bezit van een mbo niveau 4 
diploma of een niveau 4 werk- en denkniveau.

Daarnaast ben je in staat om:
 → Een presentatie te verzorgen met visuele 
ondersteuning; 

 → Rapportages en een planning te maken; 
 → Informatie te verzamelen uit diverse bronnen.

Om optimaal rendement uit de opleiding te halen, 
is ons advies ervoor te zorgen dat je toegang 
hebt tot de website van jouw organisatie of 
opdrachtgever. Voldoe je niet aan deze eisen en 
wil je toch deelnemen, neem dan contact op met 
levenlangontwikkelen@yuverta.nl.

Cursusdata (twee avonden)
Deze masterclass vindt plaats op 26-10-2021 en 
02-11-2021. Lestijden: van 18:30-21:30 uur. Inloop: 
vanaf 18:00 uur, inclusief een broodje/snack.

Locatie
De opleiding vindt ca. 50% online plaats en er 
zijn fysieke lesavonden bij Yuverta Leven Lang 
Ontwikkelen in Aalsmeer. In overleg eventueel ook 
op een andere (bedrijfs)locatie.

Prijs
De kosten voor deze masterclass bedragen
€ 425,00 (0% btw) per deelnemer.

Dit bedrag is inclusief:
 → Lesmateriaal;
 → Koffie, thee en broodje/snack.
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Meer informatie op llo.yuverta.nl

Hoe kom ik online in contact met 
mijn doelgroep? Met welk kanaal 
bereik ik welk resultaat?

Masterclass Social Media

Je bent goed in wat je doet, maar 
van social media, daar heb je niet 
echt kaas van gegeten. Je weet dat 
het belangrijk is om online zichtbaar 
te zijn en dit voor je bedrijf goed 
neer te zetten. Je ziet hoe andere 
ondernemers profiteren van social 
media. Dat wil je ook, maar hoe?

Inhoud
In deze masterclass leer je welke social media 
kanalen er zijn en hoe je ze opzet en voorziet 
van een goed profiel. Je leert per kanaal wat de 
mogelijkheden zijn om jouw gewenste resultaten 
te bereiken. 

Om social media tot een succes te maken, is 
het maken van de juiste content, passend bij je 
doelgroep(en) en doelen van belang. Hoe speel je 
in op algoritmes, hoe trek je nieuwe volgers aan 
en hoe verleid en bind je deze?

 → Ga aan de slag met social voor je case  
(of bedrijf);

 → Leer de basis van efficiënte, succesvolle social 
media marketing en leer dit inzetten met 
handige tools en technieken;

 → Herken de do’s en don’ts van social media 
marketing en de populaire kanalen zoals 
Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn en 
TikTok;

 → Leer over social advertising met o.a. Facebook, 
Instagram, YouTube; 

 → Vergroot je naamsbekendheid en monitor en 
optimaliseer je imago d.m.v. webcare; 

 → Ga aan de slag met het krijgen en verspreiden 
van mond-tot-mondreclame via social media; 

 → Leer de vindbaarheid van jouw website 
in Google te verbeteren d.m.v. social 
mediakanalen zoals YouTube;

 → Promoot en verkoop producten en/of diensten 
met behulp van social media; 

 → Combineer social media met andere 
marketingmiddelen zoals e-mailmarketing en 
bereik, werf, verleid en activeer interessante 
(potentiële) klanten.

Voorkennis
Je werkt in of voor de groene of technische 
sector en bent in het bezit van een mbo niveau 4 
diploma of een niveau 4 werk- en denkniveau.

Daarnaast ben je in staat om:
 → Een presentatie te verzorgen met visuele 
ondersteuning;

 → Rapportages en een planning te maken;
 → Informatie te verzamelen uit diverse bronnen.

Om optimaal rendement uit de opleiding te halen, 
is ons advies ervoor te zorgen dat je toegang 
hebt tot de social media accounts van jouw 
organisatie of opdrachtgever. Voldoe je niet aan 
deze eisen en wil je toch deelnemen, neem dan 
contact op met levenlangontwikkelen@yuverta.nl.

Cursusdata (drie avonden)
Deze masterclass vindt plaats op 09-11-2021,  
16-11-2021 en 21-11-2021. Lestijden: van 18:30-
21:30 uur. Inloop: vanaf 18:00 uur, inclusief een 
broodje/snack.

Locatie
De opleiding vindt ca. 50% online plaats en er 
zijn fysieke lesavonden bij Yuverta Leven Lang 
Ontwikkelen in Aalsmeer. In overleg eventueel ook 
op een andere (bedrijfs)locatie.

Prijs
De kosten voor deze masterclass bedragen  
€ 599,00 (0% btw) per deelnemer.

Dit bedrag is inclusief: 
 → Lesmateriaal;
 → Koffie, thee en broodje/snack.
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Meer informatie op llo.yuverta.nl

Gevonden worden via Google. 
Relevante informatie tonen 
aan mijn doelgroep op het 
juiste moment.

Masterclass Zoekmachine Optimalisatie (seo)

Commercieel interessante bezoekers 
zijn essentieel voor een winstgevende 
website. De theorie is vrij simpel:  
Meer (gerichte) bezoekers op je web-
site geeft meer (kwalitatieve) leads, 
meer klanten, meer verkoop van pro-
ducten of diensten en daarmee ook 
meer omzet. Klinkt logisch, maar hoe 
krijg je die bezoekers op je website  
via zoekmachines zoals Google?

Inhoud
Na deze masterclass ben je bekend met de 
belangrijkste kenmerken van SEO. Je maakt een 
analyse van de SEO-score van je site en werkt 
aan een betere zichtbaarheid in de organische 
zoekresultaten. Je krijgt actuele kennis op het 
gebied van zoekmachinemarketing. Je verdiept 
je onder meer in zoekwoord-strategieën, interne 
links en navigatiestructuur. 

 → Ga aan de slag met zoekmachine optimalisatie 
(SEO) voor je site of webshop en leer de do’s 
en don’ts van SEO;

 → Werk aan het resultaatgericht toepassen van 
zoekmachine optimalisatie;

 → Speel slim in op zoekgedrag in zoekmachines;
 → Leer commercieel interessante zoekwoorden 
bepalen met behulp van zoekwoorden onderzoek;

 → Ga aan de slag met het schrijven van zoekmachine 
vriendelijke, wervende en verleidende teksten;

 → Start met linkbuilding en vergroot je 
vindbaarheid d.m.v. externe links van sites en 
social media;

 → Creëer en gebruik zoekmachinevriendelijke 
content, zoals foto’s & filmpjes;

 → Leer hoe je jouw site op technisch vlak 
zoekmachine vriendelijk maakt;

 → Krijg tools voor het meten, analyseren en 
optimaliseren van SEO voor je site of webshop.

Voorkennis
Je werkt in of voor de groene of technische 
sector en bent in het bezit van een mbo niveau 4 
diploma of een niveau 4 werk- en denkniveau.

Daarnaast ben je in staat om:
 → Een presentatie te verzorgen met visuele 
ondersteuning;

 → Rapportages en een planning te maken;
 → Informatie te verzamelen uit diverse bronnen.

Om optimaal rendement uit de opleiding te halen, 
is ons advies ervoor te zorgen dat je toegang 
hebt tot de website van jouw organisatie of 
opdrachtgever. Voldoe je niet aan deze eisen en 
wil je toch deelnemen, neem dan contact op met 
levenlangontwikkelen@yuverta.nl.

Cursusdata (vier avonden)
Deze masterclass vindt plaats op 30-11-2021,
07-12-2021, 14-12-2021 en 11-01-2022.
Lestijden: van 18:30-21:30 uur. Inloop: vanaf 18:00 
uur, inclusief een broodje/snack.

Locatie
De opleiding vindt ca. 50% online plaats en er 
zijn fysieke lesavonden bij Yuverta Leven Lang 
Ontwikkelen in Aalsmeer. In overleg eventueel ook 
op een andere (bedrijfs)locatie.

Prijs
De kosten voor deze masterclass bedragen
€ 759,00 (0% btw) per deelnemer.

Dit bedrag is inclusief:
 → Lesmateriaal;
 → Koffie, thee en lunch.
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Meer informatie op llo.yuverta.nl

Toonaangevend in het bereiken 
van de juiste mensen met 
krachtige e-mailmarketing.

Masterclass E-mailmarketing

Met e-mailmarketing kan je specifieke 
content naar een gesegmenteerde 
doelgroep sturen. Door inschrijvingen 
te werven en je adressenlijst te laten 
groeien kan je jouw publiek bereiken 
en de klanttevredenheid verhogen. 
Dat maakt e-mailadressen bijzonder 
interessant voor jou.

Inhoud
Tijdens deze masterclass E-mailmarketing ont-
wikkel je de vaardigheden om e-mailadressen te 
werven (met oog voor de relevante wetgeving) en 
succesvol emailberichten te creëren. Je leert om 
deze nieuwsbrieven te versturen en e-mailmarke-
ting volwaardig te integreren binnen je marketing- 
en communicatiemix. Je leert e-mailcampagnes 
direct te managen, optimaliseren en segmenteren. 
Hierdoor hebben je mailings het meeste effect.

 → Ontwikkel basiskennis van efficiënte, 
succesvolle en slimme e-mailmarketing 
automation en inbound marketing;

 → Krijg inzicht in, en ga aan de slag met, de 
e-mailmarketing software van Mailchimp;

 → Leer jouw commerciële mailings meten, 
analyseren, testen en optimaliseren;

 → Werk aan het automatiseren en inzetten van 
slimme e-mailmarketing automations;

 → Personaliseer de inhoud van mailings zodat 
je op een slimme manier een commercieel 
interessante doelgroep aanspreekt, verleidt 
en bindt.

Voorkennis
Je werkt in of voor de groene of technische 
sector en bent in het bezit van een mbo niveau 4 
diploma of een niveau 4 werk- en denkniveau.

Daarnaast ben je in staat om:
 → Een presentatie te verzorgen met visuele 
ondersteuning;

 → Rapportages en een planning te maken;
 → Informatie te verzamelen uit diverse bronnen.

Om optimaal rendement uit de opleiding te halen, 
is ons advies ervoor te zorgen dat je toegang 
hebt tot de inloggegevens van jouw organisatie 
of opdrachtgever. Voldoe je niet aan deze eisen 
en wil je toch deelnemen, neem dan contact op 
met levenlangontwikkelen@yuverta.nl.

Cursusdata (twee avonden)
Deze masterclass vindt plaats op 18-01-2022
en 25-01-2022. Lestijden: van 18:30-21:30 uur. 
Inloop: vanaf 18:00 uur, inclusief een broodje/
snack.

Locatie
De opleiding vindt ca. 50% online plaats en er 
zijn fysieke lesavonden bij Yuverta Leven Lang 
Ontwikkelen in Aalsmeer. In overleg eventueel ook 
op een andere (bedrijfs)locatie.

Prijs
De kosten voor deze masterclass bedragen
€ 425,00 (0% btw) per deelnemer.

Dit bedrag is inclusief:
 → Lesmateriaal;
 → Koffie, thee en lunch.
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Meer informatie op llo.yuverta.nl

Hoe creëer je een site of 
webshop die beter converteert 
en aansluit bij de wensen en 
verwachtingen van je klant?

Masterclass Webanalyse, Conversie  
Optimalisatie en Usability

Voor een succesvolle website of 
webshop zijn webanalyse, conversie- 
optimalisatie en usability belangrijk. 
Leer hoe je online potentiële klanten 
en klanten verleidt en behoudt.  
Hoe je jouw site, webshop en andere 
online marketingmiddelen meet, test 
en optimaliseert en laat aansluiten 
op de wensen en verwachtingen van 
webbezoekers.  

Inhoud
Tijdens deze interessante masterclass leer je
hoe je met jouw website potentiële klanten
triggert.

Webanalyse
 → Leer de basis en de do’s en don’ts voor het 
efficiënt, slim en succesvol inzetten van 
Google Analytics voor webanalyse;

 → Ga aan de slag met Google Analytics; 
 → Leer webfunctionaliteiten en andere 
elementen, die direct of indirect bijdragen  
aan het verleiden van je klant, meten;

 → Krijg inzicht in het sturen op kosten en on- en 
offline verkoop- en marketingactiviteiten. 

Conversieoptimalisatie
 → Leer conversie optimalisatie (CRO) toe te 
passen voor sites en webshops;

 → Leer de do’s en don’ts van CRO en ga aan de 
slag met optimalisatie voor je webshop, site en 
andere online marketingmiddelen;

 → Gebruik resultaatgerichte technieken voor het 
testen, meten en optimaliseren van conversie;

 → Maak kennis met verschillende software voor 
het optimaliseren van aanvragen, verkopen en 
andere conversievormen.

Usability
 → Leer inspelen op de wensen, eisen en ver-
wachtingen van je webbezoekers met de do’s 
en don’ts van usability (gebruiksvriendelijkheid);

 → Ga aan de slag met de usability van je site of 
webshop;

 → Test, meet en optimaliseer je site of webshop 
met handige software en resultaatgerichte 
technieken.

We werken in deze masterclass voor alle 
onderwerpen met relevante praktijkvoorbeelden 
en analyses van je eigen casus. Zo sluit de theorie 
direct aan op de praktijk.
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Voorkennis
Je werkt in of voor de groene of technische 
sector en bent in het bezit van een mbo niveau 4 
diploma of een niveau 4 werk- en denkniveau.

Daarnaast ben je in staat om: 
 → Een presentatie te verzorgen met visuele 
ondersteuning; 

 → Rapportages en een planning te maken;
 → Informatie te verzamelen uit diverse bronnen. 

Om optimaal rendement uit de opleiding te halen, 
is ons advies ervoor te zorgen dat je toegang 
hebt tot de website en Google accounts van 
jouw organisatie of opdrachtgever. Voldoe je niet 
aan deze eisen en wil je toch deelnemen, neem dan 
contact op met levenlangontwikkelen@yuverta.nl.

Cursusdata (vier avonden)
Deze masterclass vindt plaats op 31-01-2022,
07-02-2022, 14-02-2022 en 07-03-2022.
Lestijden: van 18:30-21:30 uur. Inloop: vanaf 18:00 
uur, inclusief een broodje/snack.

Locatie
De opleiding vindt ca. 50% online plaats en er 
zijn fysieke lesavonden bij Yuverta Leven Lang 
Ontwikkelen in Aalsmeer. In overleg eventueel ook 
op een andere (bedrijfs)locatie.

Prijs
De kosten voor deze masterclass bedragen
€ 759,00 (0% btw) per deelnemer.

Dit bedrag is inclusief:
 → Lesmateriaal;
 → Koffie, thee en lunch.
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Meer informatie op llo.yuverta.nl

Haal meer omzet uit campagnes. 
Speel in op de zoekvraag van 
jouw (toekomstige) klant(en).

Masterclass Online Advertising

Met zoekmachine adverteren (SEA) 
vergroot je snel de online vindbaarheid 
van jouw site of webshop. Maar waar 
start je? Op welke zoekwoorden ad-
verteer je? En hoe zet je je Google Ads 
of Microsoft Advertising zo efficiënt 
mogelijk in? Oftewel, hoe zet je SEA in 
met meer bezoekers tot gevolg? We 
liken, sharen, pinnen en reageren er op 
los. Dit levert informatie die ervoor 
zorgt dat jij met je social adverten-
ties precies de juiste doelgroep kan 
targeten. Social advertising inzetten 
als onderdeel van je online marketing 
strategie kan dus een efficiënte, maar 
zeker ook effectieve aanvulling zijn!

Inhoud
Tijdens deze praktische en intensieve masterclass 
raak je onder begeleiding van een doorgewinterde 
expert thuis in de wereld van adverteren.

Zoekmachine adverteren (SEA)
 → Leer basisbegrippen en do’s en don’ts voor 
het inrichten van succesvolle zoekmachine 
advertentie campagnes van Google Ads;

 → Zet een effectieve Google Ads zoekmachine 
campagne op;

 → Leer de juiste zoekwoorden voor Google Ads 
campagnes te bepalen en succesvol  
in te zetten;

 → Verleid je klant met wervende Google Ads 
advertenties en leer deze schrijven, testen en 
optimaliseren;

 → Leer hulpprogramma’s voor Google Ads 
campagnes succesvol te gebruiken.

Social advertising
 → Leer hoe je social advertising succesvol inzet 
als onderdeel van je marketingstrategie;

 → Leer efficiënte en succesvolle advertentie-
campagnes voor Facebook, Instagram,  
Messenger en YouTube op te zetten; 

 → Leer verleidende en wervende social 
advertising ads maken;

 → Test, analyseer en optimaliseer je 
advertentiecampagnes.

Voorkennis
Je werkt in of voor de groene of technische 
sector en bent in het bezit van een mbo niveau 4 
diploma of een niveau 4 werk- en denkniveau.

Daarnaast ben je in staat om:
 → Een presentatie te verzorgen met visuele 
ondersteuning;

 → Rapportages en een planning te maken;
 → Informatie te verzamelen uit diverse bronnen.

Om optimaal rendement uit de opleiding te 
halen, is ons advies ervoor te zorgen dat je 
toegang hebt tot de website, social media 
en Google accounts van jouw organisatie of 
opdrachtgever. Voldoe je niet aan deze eisen en 
wil je toch deelnemen, neem dan contact op met 
levenlangontwikkelen@yuverta.nl.

Cursusdata (twee avonden)
Deze masterclass vindt plaats op 14-03-2022 en 
21-03-2022. Lestijden: van 18:30-21:30 uur.
Inloop: vanaf 18:00 uur, inclusief een broodje/
snack.

Locatie
De opleiding vindt ca. 50% online plaats en er zijn 
fysieke lesavonden bij Yuverta Leven Lang Ont-
wikkelen in Aalsmeer. In overleg eventueel ook op 
een andere (bedrijfs)locatie.

Prijs
De kosten voor deze masterclass bedragen  
€ 425,00 (0% btw) per deelnemer.

Dit bedrag is inclusief:
 → Lesmateriaal;
 → Koffie, thee en lunch.
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Meer informatie op llo.yuverta.nl

Kansen die ontstaan door digitali- 
sering strategisch aangrijpen en 
competitief voordeel ontwikkelen.

Masterclass Internetstrategie

Het internet is steeds belangrijker 
geworden voor organisaties. Online 
marketing, e-commerce en de digitale 
transformatie zijn een belangrijk 
onderdeel van het succes en het 
bestaansrecht van bedrijven. Hoe 
creëer je een digitaal georiënteerde 
en wendbare organisatie die klaar is 
voor een snel veranderende wereld 
en de toekomst? En hoe benut je de 
marketing, verkoop en klantenservice 
gerichte kansen die het internet biedt?

Inhoud
In deze masterclass leer je hoe bedrijfs- en 
marketingstrategie elkaar ondersteunen en 
overlappen en hoe je een internetstrategie 
opzet. Dit doen we met behulp van jouw eigen 
casus. Zo wordt je direct geassisteerd bij het 
neerzetten van je online marketingstrategie.

 → Leer de basis van effectieve, doelgerichte en 
succesvolle internetstrategie;

 → Leer je internetstrategie bedenken, 
vormgeven en implementeren;

 → Maak kennis met tools voor het meten en 
toetsen van resultaten ten opzichte van de 
doelstellingen;

 → Onderzoek en toets de resultaten van jouw 
marketing en e-commerce ten opzichte van die 
van conculega’s;

 → Maak op basis van deze analyses realistische en 
resultaatgerichte keuzes in het aanscherpen 
en verbeteren van je strategie.

Voorkennis
Je werkt in of voor de groene of technische 
sector en bent in het bezit van een mbo niveau 4 
diploma of een niveau 4 werk- en denkniveau.

Daarnaast ben je in staat om:
 → Een presentatie te verzorgen met visuele 
ondersteuning; 

 → Rapportages en een planning te maken;
 → Informatie te verzamelen uit diverse bronnen.  

Om optimaal rendement uit de opleiding te 
halen, is ons advies ervoor te zorgen dat je 
toegang hebt tot de website, social media 
en Google accounts van jouw organisatie of 
opdrachtgever. Voldoe je niet aan deze eisen en 
wil je toch deelnemen, neem dan contact op met 
levenlangontwikkelen@yuverta.nl.

Cursusdata (twee avonden)
Deze masterclass vindt plaats op 28-03-2022 en 
04-04-2022. Lestijden: van 18:30-21:30 uur. Inloop: 
vanaf 18:00 uur, inclusief een broodje/snack.

Locatie
De opleiding vindt ca. 50% online plaats en er 
zijn fysieke lesavonden bij Yuverta Leven Lang 
Ontwikkelen in Aalsmeer. In overleg eventueel ook 
op een andere (bedrijfs)locatie.

Prijs
De kosten voor deze masterclass bedragen
€ 425,00 (0% btw) per deelnemer.

Dit bedrag is inclusief:
 → Lesmateriaal;
 → Koffie, thee en lunch.
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Meer informatie op llo.yuverta.nl

Online marketing en 
e-commerce theoretische  
en praktische kennis delen.

De docent 

Bob van Vooren 
“Online aan de slag met de praktijkgerichte 
opleiding Online marketing en E-commerce. 
Daar ga ik graag met jou mee aan de slag. 
Deze opleiding geeft jou de benodigde kennis, 
inzichten en inspiratie om jezelf te ontwikkelen 
tot een online marketing en e-commerce 
professional. Sinds 2002 ben ik dagelijks met 
veel plezier succesvol bezig met online marketing 

en e-commerce middelen en technieken. 
Sinds 2007 verzorg ik open-, incompany- en 
maatwerkopleidingen, trainingen en workshops 
in Nederland en België. Ik leer je hoe je succesvol 
en slim online marketing en e-commerce 
inzet, analyseert en optimaliseert voor jouw 
organisatie.” 

Graag deel ik mijn kennis en ervaring met je!
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Vergroot je kennis

llo.yuverta.nl


