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1 Fontys 
Er is gekozen om de Fontys-site te analyseren. Dit wordt gedaan aan de hand van vier elementen. Er 
worden gekeken naar content, technische en lokale SEO. Dit wordt voor drie pagina’s gedaan 
namelijk:  

- De hoofdpagina 
- Commerciële economie pagina 
- De werken bij Fontys-pagina 

 

1.1 De hoofdpagina 
Content SEO 
Bezoekers van de hoofdpagina van Fontys zijn zich vaak aan het oriënteren voor een studie. Hierbij 
zijn ze opzoek naar feiten over de opleiding die zij willen. Ze zoeken nog niet heel specifiek maar 
meer op algemene zoekwoorden. Wanneer er gezocht wordt op zoektermen als ‘hogescholen 
omgeving X’. Wanneer Fontys zich in deze omgeving bevindt zijn zij direct vindbaar en staan zij hoog 
in de zoekresultaten.  
 
Wanneer er gekeken wordt naar de content op de ladingspagina van Fontys kunnen er de volgende 
bevindingen gedaan worden. 

- De belangrijkste titel van Fontys is ‘Groei door aandacht en uitdaging” 
- Ander belangrijke titels op de Fontys-site zijn: ‘Wat ga je studeren’, ‘Studeren naast je baan’, 

‘Samen werken aan innovatie’, ‘Wie zijn wij’. 
- De titel is ‘Wat ga je studeren’. 

 
Technische SEO 
Bij technische SEO wordt er gekeken naar een aantal elementen. Deze staan hieronder uitgewerkt. 

- De URL is goed en kort. 
- Er is een sitemap beschikbaar, echter is deze niet erg uitgebreid. 
- Binnen de HTML van de pagina gaan ze van H1 naar H3. 
- Het eerste wat zichtbaar is zonder CSS is het woord ‘sluiten’. 
- Website is SSL beveiligd. 
- Website is mobiel vriendelijk. 

 
Advies 
De landingspagina van Fontys is een goede pagina. Echter is er ruimte voor een kleine verbetering. Zo 
zouden de h1 hoger zichtbaar moeten zijn voor Google. Momenteel is het zo dat de content erg laag 
op de pagina staat door het uitbreide menu van Fontys. 
 

1.2 Commerciële economie pagina 
Content SEO 
Deze webpagina wordt specifiek bezocht door mensen die opzoek zijn naar informatie over de 
opleiding commerciële economie. Deze mensen verwachten direct te kunnen zien wat Fontys 
aanbiedt en wat de mogelijkheden zijn. Andere opvallende elementen van de site zijn: 

- Grote foto in het begin. 
- Na het scrollen is er een duidelijke opbouw in informatie met feiten. 
- Duidelijke en relevante koppen. 

 
Technische SEO 

- De URL is lang maar wel opgebouwd met logische worden. 
- De URL bestaat uit drie niveaus. 
- Binnen de HTML van de pagina gaan ze van H1 naar H3. 



- Het eerste wat zichtbaar is zonder CSS is het woord ‘sluiten’. 
- Website is SSL beveiligd. 
- Website is mobiel vriendelijk. 

 
Advies 
De commerciële economie pagina van Fontys is een prima pagina. Echter raden wij aan om het 
volgende te veranderen.  

- Google meet of er eerst gescrold moet worden voordat er informatie zichtbaar is. Wanneer 
de pagina van commerciële economie geopend wordt is er alleen een afbeelding zichtbaar. 
Door bijvoorbeeld de tekst voor een deel over de afbeelding te laten lopen wordt het 
duidelijk dat er meer informatie volgt. 
 

1.3 De werken bij Fontys-pagina 
Content SEO 
Deze pagina is, in tegenstelling tot de vorige twee pagina’s, gericht op potentiële werknemers van 
Fontys. Op deze pagina willen zij informatie vinden als wat voor vacatures er zijn, hoe Fontys 
opereert als werkgever en andere praktische informatie. Wanneer de pagina wordt geanalyseerd 
vallen de volgende factoren op: 

- De belangrijkste titel (H1) is ‘werken bij Fontys’. Er is tevens een H2 met ‘verhalen van 
medewerkers’.  

- Hieronder staan een aantal ‘menu knoppen’ met de volgende titels: ‘Fontys als werkgever’, 
‘ontwikkeling en carrière’, ‘sfeer en cultuur’, ‘hoe word ik docent’, ‘vacatures’, 
‘sollicitatieprocedure’ en ‘Q&A’. 

 
Technische SEO 

- De URL is twee niveaus met een logische hiërarchie. 
- Er wordt gebruik gemaakt van zowel een H1 als H2. 

Het eerste wat zichtbaar is zonder CSS is het woord ‘sluiten’. 
- Website is SSL beveiligd. 
- Website is mobiel vriendelijk. 

 
Advies 
De pagina ‘Werken bij Fontys’ is een kwalitatief sterke pagina. Het is wel aan te raden dat de 
belangrijkste elementen van de pagina (de content) bovenaan staan op de website zonder de CSS-
stijl.  

2 Voorbeeld site 
Hieronder staat een site die een goed voorbeeld is voor vele bedrijven. Er wordt geanalyseerd welke 
elementen extra goed zijn aan deze site in vergelijking met Fontys. 
 
https://www.bluemango.nl/  is de site die beter scoort dan de Fontys-site. 
 
De elementen waarop zij beter scoren zijn: 

- Staat relevantie informatie op voor de bezoekers van de site 
- De pagina laad heel snel 
- Is hoog te vinden in Google 
- HTTPS beveiligd 
- Goede en relevante gebuikt in H1 en H2 
- Title tag bevat zoekwoorden 
- Overzichtelijke site 
- De sitemap van de pagina is duidelijk en logisch opbouwt 

https://www.bluemango.nl/

