SEO maken van een schoolwebsite
Tips & korte handleiding
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Introduc)e
Uw school heeft ervoor gekozen om de website beter vindbaar te maken in Google. Dit heet
ook wel SEO maken (SEO: Search Engine Optimalisation). Wij hebben uw Homepage alvast
geoptimaliseerd. Dit is de belangrijkste pagina van uw website en hiermee is de grootste stap
gezet. Wilt u meerdere pagina’s optimaliseren lees dan verder bij Handleiding.

Tips: Beter gevonden worden met Google
U heeft aangegeven op welke zoekwoorden u gevonden wilt worden. Deze woorden hebben
wij verwerkt in de algemene informatie van de website en op de Homepage. Zelf kunt u de
zoekwoorden zoveel mogelijk in de andere pagina’s van uw website en in de nieuwsberichten
verwerken. Hoe u dat doet leest u hieronder.
1. Zorg ervoor dat uw zoekwoorden voorkomen in:

✓ paginatitels: koptitels wegen zwaarder dan alinea’s
✓ afbeeldingen: zorg ervoor dat elke foto die wordt geupload de steekwoorden bevat
✓ inhoud van de pagina (content).
2. Zorg ervoor dat je regelmatig berichten plaatst die deze zoektermen bevatten. Recente
pagina’s scoren hoger.
3. Zet je nieuwsberichten door naar je sociale media.
4. Breng in uw berichten links aan naar de schoolwebsite. Als het bericht interessant is zullen
anderen deze berichten weer delen. Elke verwijzing naar de schoolwebsite is er één die Google
helpt om de relevantie van uw bericht/website te beoordelen.
5. Zorg ervoor dat andere websites naar de schoolwebsite verwijzen. Waarschijnlijk één van de
meest ondergewaardeerde zaken maar wel erg belangrijk.
6. Google jezelf eens en check of je school wordt gevonden door de gemeente, Gouden Gidsen,
telefoonboeken, de bestuurswebsite etc. Ook dit zijn verwijzingen naar je website die helpen de
vindbaarheid te vergroten. Als dit soort gidsen het webadres van de school opnemen helpt dat.
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Handleiding
1. Log in op de schoolwebsite.
2. Ga naar Pagina’s > Alle pagina’s. Je ziet hier dat er een kolom is toegevoegd. Deze heet SEO
en daaronder staat per pagina een bolletje met standaard een grijze kleur:
1. grijs = niet SEO
2. rood = slecht vindbaar
3. oranje = heeft verbetering nodig
4. groen = goed vindbaar

3. Ga naar de pagina die u wilt optimaliseren. Rechts bovenin naast de knop ‘updaten’ ziet u een

Yoast teken

die aangeeft hoe goed uw Leesbaar en SEO is.

4. U ziet onder het venster met de pagina tekst een nieuw tekstvenster dat heet ‘Yoast SEO’.
(Vouw het dit venster uit, rechts bij het rechter pijltje).
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SEO-Titel1: Welkom op onze school! Basisschool … in …
Meta-omschrijving2: Onze school; Basisschool … staat voor uitstekend onderwijs waarbij het
kind centraal staat in een veilige sfeer.
Deze Meta-omschrijving bewerken kan via “snippet bewerken”
Bij ‘SEOanalyse’ vind u aanbevelingen die u kunt opvolgen zodat u de pagina van een rode
smiley naar een oranje of groene smiley kunt toewerken. Klik na elke wijziging op ‘bijwerken’
zodat de SEOanalyse steeds herzien wordt. Dit zelfde geldt voor de “Leesbaarheid” (2e tabblad
bovenin). Hier vind u eveneens aanwijzingen die u kunt opvolgen zodat de pagina van een rode
smiley naar een oranje of groene smiley gewijzigd wordt.
5. Zorg dat elke afbeelding op uw pagina de gewenste steekwoorden in zich heeft. Hiervoor
klikt u de afbeelding aan zodat dit venster verschijnt:
6. Klik op het potloodje. Nu verschijnt onderstaand scherm. Vul bij Alternatieve tekst uw
steekwoorden in. Doe dit ook bij Attribuut afbeeldingstitel.

7. Verwerk uw steekwoorden in alle titels, kopteksten, subkoppen en alinea’s. Doe dit op de
betreﬀende pagina.
Dit is de paginatitel zoals die bij Google wordt weergegeven. De homepage voorzien van deze titel is het
belangrijkste.
1

De paginatekst zoals die bij Google wordt weergegeven. De homepage voorzien van deze tekst is het
belangrijkste.
2
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8. Zorg dat bij de algemene informatie van uw website uw steekwoorden vermeld staan. Dit
doet u via Instellingen > Algemeen. Vul in bij Websitetitel en Ondertitel.
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Het duurt vaak enige dagen voordat Google uw schoolwebsite hoger ‘rate’. Voor nieuwe
websites zelfs soms een paar weken. Maar daarna is uw schoolwebsite gegarandeerd beter te
vinden op de door u ingestelde steekwoorden!
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