
 

 
 

 

ECTS-fiche 

 

Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de 

invulling en opbouw van de module.  

 

1. Identificatie 

 

Opleiding Ondernemingscommunicatie 

Module D2 E-mediavaardigheden 

Code 5598 

Lestijden 120 

Studiepunten n.v.t. 

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

180 

 

  

                                                 
1
 De totale studiebelasting hangt af van de kennis, inzet en ervaring van de cursist . De ingeschatte totale 

studiebelasting geeft een gemiddelde weer en wordt uitgedrukt in uren van 50 minuten. Het omvat de 

lesmomenten, de verwerkings- en voorbereidingstijd en de evaluatiemomenten. 



 

2. Inhoud 

Omschrijving van de module en opbouw. De leerinhouden van de 

module worden weergegeven in zinnen of opgesomd in punten. 

Wat is online marketing en communicatie? 

Bespreking verschillende vormen van online kanalen. 

Online verkoop. 

Search engine advertising. 

Search engine optimalization. 

Content management. 

E-marketingcommunicatie. 

Social media. 

Online media. 

Bloggen. 

Initiatie websiteontwikkeling: praktische toepassing met het oog op 

inzicht verwerven in technologie en zelfstandig kleine 

programmeeropdrachten kunnen uitvoeren. 

 

3. Draagt bij tot volgende competenties 

Opsomming van de basiscompetenties waartoe de module effectief 

bijdraagt. 

Indien van toepassing voor de opleiding. 

Vertrekkende van de marketingdoelstellingen, zijn doelgroepen 

kunnen bepalen. 

Doelgroepen kunnen analyseren. 

Communicatiedoelstellingen in functie van de marketingdoelstelling 

kunnen bepalen. 

De resultaten van de uitvoering van het communicatieplan opvolgen 

en evalueren. 

 

4. Doelstellingen 



 

Opsomming van de belangrijkste doelstellingen i.f.v. de 

leerinhouden die een cursist geacht wordt te bereiken op het einde 

van de module. 

Marktsegmentatie in functie van een optimaal communicatieplan 

kunnen toepassen.  

Het consumentengedrag bij het uitwerken van een campagne 

kunnen incalculeren.  

Een reclamecampagne kunnen ontwikkelen.  

De mogelijkheden van het internet op marketingcommunicatie 

kunnen toepassen.  

Een e-marketing communicatieplan kunnen uitwerken. 

 

5. Werkvormen 

Omschrijving in grote lijnen van de werkvormen die worden gebruikt 

om doelstellingen te bereiken. 

Doceren, vertellen, onderwijsgesprek, discussie. 

Klassikaal begeleide opdrachten, groepswerk. 

Afstandsonderwijs met opdrachten via de digitale leeromgeving. 

 

6. Leermiddelen 

Cursusmateriaal, digitale leeromgeving, … 

Handboek:  

De nieuwe regels van social media 

Jaar van uitgave 2012, Druk 3 

Auteur:  David Meerman Scott 

ISBN:  978‐90‐8965‐108‐2 

400 pagina's 

 

Digitale leeromgeving. 

 

7. Evaluatie 

Globale modaliteiten van evaluatie  



 

Zie evaluatiecontract. 

 

8. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

Indien van toepassing 

Wat wordt er van de cursist verwacht m.b.t. gecombineerd 

onderwijs? 

Individuele opdrachten en groepsopdrachten worden in de lessen 

ingericht. 

De lessen gecombineerd onderwijs (50%) worden ingevuld met 

opdrachten via de digitale leeromgeving. Deze dienen ook via de 

digitale leeromgeving ingediend te worden. 

 

9. Verantwoordelijke lector(en) 

Christophe Goidts 

christophe.goidts@so.antwerpen.be 

 

10. Laatste wijziging 

 

8 januari 2015 
 


