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Opdracht 1: 

Duitse student, potentieel voor IBMS 
Frits komt uit de stad Keulen en is 19 jaar oud. Hij 

heeft net zijn secundair onderwijs gehaald en is nu op 

zoek naar een buitenlandse opleiding. (Wikipedia, 

2015) Zijn sterke punten zijn economie en wiskunde. 

Hij zoekt dus iets richting economie en sales.  

Frits is ongehuwd en woont bij zijn ouders en broertje 

in een twee-onder-een-kapwoning in de buitenwijk 

van Keulen. Alleen vader is werkende. Vader is 

accountmanager van een Duitse bank en moeder is 

huisvrouw. Het broertje van Frits zit op de 

basisschool, oftewel de primaire school. Frits is 

werkzaam in een bruin café. Frits verdient afhankelijk 

van het aantal uur dat hij werkt rond de 200 euro per maand. Frits werkt 4 keer in de maand 

gemiddeld 6 uur per avond. Frits kan zich met het openbaar vervoer en de auto verplaatsen naar zijn 

werk.  

Frits voetbalt 2x per week bij het plaatselijke S.C. Fortuna Köln, dinsdag traint hij en zaterdag wordt 

er een wedstrijd gespeeld. Op vrije avonden kijkt hij TV en speelt hij games op zijn Xbox. Zodra Frits 

tv kijkt zal hij kijken naar de zenders: RTL, 2DF, Sky, Discovery Channel, National Geographic en MTV. 

(Kadaza, 2015) Frits gaat vaak met zijn ouders op vakantie in Zeeland. Hier gaat hij op het strand 

liggen en kuilen graven. Verder gaat hij met vrienden op vakantie naar het buitenland, zoals: Spanje, 

Frankrijk of Portugal. Tijdschriften leest hij niet. Op social media is Frits aanwezig op Facebook, 

Twitter en Snapchat.  

Frits heeft een laptop en een smartphone tot zijn beschikking. De laptop gebruikt hij voor school en 

persoonlijke doeleinden, zoals: het kijken van video’s via YouTube, het kopen van kleding en het 

downloaden van films. Via zijn smartphone kijkt hij naar zijn mail en bezoekt hij zijn social media 

platformen. Daarnaast gebruikt hij zijn telefoon voor bellen/sms’en indien nodig. Hij gebruikt social 

media de gehele dag door. Verder is Frits een groot fan van AC/DC,  net als zijn vader.  

Frits heeft een abonnement afgesloten voor zijn telefoon, voetbalclub en verzekering. Hiervoor 

betaald hij ongeveer 50 euro per maand. Verder heeft Frits een spaarrekenging opgezet waar zijn 

ouders 50 euro per maand op storten. Frits kan zo zijn dagelijkse geldzaken op orde houden, 

daarnaast is dit een bijdrage voor zijn schoolgeld. Frits is opgegroeid met Duitse normen en waarden. 

Hierbij staat de Duitse hoffelijkheid voorop. Hij spreekt dan ook iedereen met “U” aan. Daarnaast is 

niet opgeven een eigenschap van Frits. Dit zorgt ervoor dat Frits graag door wilt studeren en zijn 

diploma wilt halen op een hogeschool. Hier hoopt Frits een goede baan aan over te houden. 

MBTI  



Duitse student, potentieel voor IFM 
Heidi is een 20 jarige studente uit Berlijn. Nadat Heidi haar diploma 

heeft gehaald van de secundaire school heeft zij een tussenjaar 

genomen. In dit jaar heeft zij veel gewerkt en genoten van de vrije 

tijd. Nu is Heidi vastbesloten een vervolgopleiding te doen. Heidi 

haar sterke vakken zijn: wiskunde en financiën. Zij heeft het 

tussenjaar genomen om te kijken naar een opleiding buiten 

Duitsland. Heidi woont nog samen met haar ouders en één zusje. Zij 

wonen in een rijtjeshuis in de buitenwijken van Berlijn. Daarnaast 

heeft zij nog een grote broer die op zichzelf woont in het centrum 

van Berlijn. Haar vader is leraar en haar moeder is secretaresse. Het 

gezin heeft een gezamenlijk inkomen van €4000,- per maand. Heidi 

heeft door het tussenjaar ook voldoende tijd om te werken en heeft 

daarom gespaard voor een vakantie en de aankomende 

schoolkosten.  

Haar hobby’s zijn lezen en muziek luisteren. De boeken die Heidi leest zijn romantische/dramatische 

romans. De muziek die zij leuk vind is Techno en Deephouse. Zij gaat dan ook regelmatig naar clubs in 

Berlijn voor een feestje. In haar vrije tijd leest zij een boek/tijdschrift en kijkt ze TV. Daarnaast werkt 

zij in een kledingzaak. Hiermee verdient zij genoeg om aan haar behoefte te voldoen, zoals: kleding, 

muziek, en eten/drinken. Door de hoeveelheid tijd die zij heeft kan zij regelmatig uit gaan met 

vriendinnen. Dit komt alleen voor in het weekend omdat haar vriendinnen wel op school zitten.  

Heidi heeft een fiets om zichzelf te verplaatsen door Berlijn, maar maakt vaak gebruik van de metro. 

Hierdoor kan zij zich snel door de stad verplaatsen. Heidi gaat met haar vriendinnen op vakantie naar 

Italië of Kroatië. Verder gaat ze op skivakantie met haar ouders.  

Op tv kijkt Heidi vooral naar de kanalen: RTL en MTV. Verder kijkt ze naar Netflix en video’s via 

YouTube. Haar muziek komt niet op de radio, dus die download zij via iTunes of beluisterd zij via 

Spotify.  Op verdere social media is zij te vinden op Facebook, Snapchat, Instagram en sinds dit jaar 

op Xing. Zij kijkt hier dagelijks naar via haar smartphone. Verder bekijkt ze haar mail. Naast haar 

smartphone gebruikt zij ook haar laptop voor het kopen van kleding en muziek. Daarnaast kijkt zij 

regelmatig via haar laptop naar een geschikte opleiding. Heidi is dus meerdere uren per dag bezig 

met haar dagelijkse bezigheden. Heidi heeft een abonnement afgesloten voor haar telefoon en haar 

tijdschriften. Ook heeft zij een abonnement bij de bibliotheek voor haar boeken. De ziektezorg 

verzekering betaald zij zelf. 

Heidi krijgt naast het geld wat ze verdient, ook geld van haar ouders. Hierdoor kan zij sparen voor de 

kosten die het studeren in het buitenland met zich mee brengen. Zij is opgegroeid met Duitse stadse 

normen en waarden. Zij weet goed dat het vinden van een goede baan belangrijk is en wilt daarom 

ook een goede studie afronden.  

MBTI 

  



Opdracht 2:  

Gedragingen persona’s  

Persona 1 (Frits): Frits handelt als een doorsnee Duitse tiener van zijn leeftijd. Dit patroon is redelijk 

vergelijkbaar met een Nederlandse student van zijn leeftijd. Social media speelt een redelijk grote rol 

in zijn leven. Er wordt regelmatig op verschillende platformen gekeken. Het zoek en denkgedrag van 

Frits is te vergelijken met iemand die net geslaagd is voor zijn/haar HAVO diploma. Hij zoekt en denkt 

op een redelijke simpele manier en zal alleen de bekendste zoekmachines/websites hanteren. De 

zoekwoorden die Frits gebruikt zijn ook niet van een heel hoog niveau. Hij denkt vooral in hokjes en 

is vrij snel tevreden met zijn zoekresultaten. Het snel tevreden zijn en kortzichtig handelen is een 

duidelijke eigenschap van de doelgroep waarin  Frits zich bevind. Hij heeft net zijn diploma behaald 

en ziet alles positief in.  

Persona 2 (Heidi): Heidi is een gedreven studente, maar houdt ook zeker van genieten van het leven. 

Zij baseert haar keuze op veel verschillende factoren. Heidi heeft niet voor niets een tussenjaar 

genomen om alles goed uit te zoeken. In het buitenland studeren ziet zij echt als een uitdaging en 

wilt daarom op de juiste plek terecht komen. Heidi past in een doelgroep die verder zoekt dan 

zijn/haar neus lang is. Het tussenjaar heeft er onder andere voor gezorgd dat Heidi zeker weet dat zij 

naar het buitenland wilt. Zij oriënteert de mogelijkheden uitgebreid en neemt contact op met 

leeftijdsgenoten die al buitenlandse ervaringen hebben opgedaan. De doelgroep van Heidi komt 

uiteindelijk tot één duidelijke keus en staan hier ook 100% achter. De motivatie is groot. 

 

Zoekwoorden  

Persona 1 (Frits): 

Study in Holland/the Netherlands 

Economic study in Holland/the Netherlands 

Studying abroad 

Economic study at Avans in Holland 

Studie in Holland 

Wirtschaftsstudie in Holland 

Studieren im Ausland 

Studieren an der Avans Hochschule 

Studium Wirtschaftsstudien Niederlande 

 

 



Persona 2 (Heidi): 

Studying at Avans University 

Economic Studies Avans University  

IFM and IBMS at the Avans University Breda 

IFM studies in Holland 

IBMS studies in Holland 

Recommendations studying in Netherlands 

Recommendations studying at Avans University 

Advisories economic studies at the Avans University 

Studieren an der Avans Hochschule 

Economic Studies Avans University 

IFM und IBMS an der Avans Hochschule Breda 

IFM Studien in Holland 

IBMS Studien in Holland 

Empfehlungen Studium in Niederlande 

Empfehlungen Studium an der Avans Hochschule 

 

https://translate.google.nl/#nl/de/Studeren%20aan%20de%20Avans%20Hogeschool%20Breda%0AE

conomische%20Studies%20Avans%20Hogeschool%20Breda'%0AIFM%20en%20IBMS%20aan%20de%

20Avans%20hogeschool%20Breda%0AIFM%20studies%20in%20Holland%0AIBMS%20studies%20in%

20Holland%0AAdviezen%20studeren%20in%20Nederland%0AAdviezen%20studeren%20aan%20de%

20Avans%20University%0AAdviezen%20economische%20studies%20aan%20de%20Avans%20univer

sity  

Google zoekgedrag 

- http://isearchfrom.com/  

(Google grootste/meest gebruikte zoekmachine in Duitsland) 

D) In hoeverre worden IBMS en IFM gevonden? Zijn de opleidingen (voldoende) zichtbaar? Of zijn dat 

juist de concurrerende opleidingen? Welke concurrerende opleidingen worden gevonden? Wat is de 

propositie van deze concurrerende opleidingen? 

Wanneer Engelse zoektermen worden gebruikt met de woordencombinaties: Avans – Studying, 

Avans – IBMS, Avans  - IFM wordt altijd de Avans site als eerste getoond.  

Wanneer Duitse zoektermen worden gebruikt met de woordencombinaties: Studieren – Avans 

Hochschule, IBMS Studien - Holland,  IFM Studien – Holland en Empfehlungen Studium – Avans 

wordt altijd Avans bij de eerste resultaten getoond.  

De enige concurrerende studiemogelijkheid was van de universiteit van Utrecht. Er kan dus gesteld 

worden dat Avans een hele goede naam heeft gecreeërd bij de zoekresultaten op Google vanuit 

Duitsland, betreft economische opleidingen. Ook wanneer je het woord “Avans” niet gebruikt, maar 

bijv. zoekt op “aanbevelingen studeren in Nederland of economische studies in Nederland” verschijnt 

Avans direct bij de eerste resultaten. 

https://translate.google.nl/#nl/de/Studeren%20aan%20de%20Avans%20Hogeschool%20Breda%0AEconomische%20Studies%20Avans%20Hogeschool%20Breda'%0AIFM%20en%20IBMS%20aan%20de%20Avans%20hogeschool%20Breda%0AIFM%20studies%20in%20Holland%0AIBMS%20studies%20in%20Holland%0AAdviezen%20studeren%20i
https://translate.google.nl/#nl/de/Studeren%20aan%20de%20Avans%20Hogeschool%20Breda%0AEconomische%20Studies%20Avans%20Hogeschool%20Breda'%0AIFM%20en%20IBMS%20aan%20de%20Avans%20hogeschool%20Breda%0AIFM%20studies%20in%20Holland%0AIBMS%20studies%20in%20Holland%0AAdviezen%20studeren%20i
https://translate.google.nl/#nl/de/Studeren%20aan%20de%20Avans%20Hogeschool%20Breda%0AEconomische%20Studies%20Avans%20Hogeschool%20Breda'%0AIFM%20en%20IBMS%20aan%20de%20Avans%20hogeschool%20Breda%0AIFM%20studies%20in%20Holland%0AIBMS%20studies%20in%20Holland%0AAdviezen%20studeren%20i
https://translate.google.nl/#nl/de/Studeren%20aan%20de%20Avans%20Hogeschool%20Breda%0AEconomische%20Studies%20Avans%20Hogeschool%20Breda'%0AIFM%20en%20IBMS%20aan%20de%20Avans%20hogeschool%20Breda%0AIFM%20studies%20in%20Holland%0AIBMS%20studies%20in%20Holland%0AAdviezen%20studeren%20i
https://translate.google.nl/#nl/de/Studeren%20aan%20de%20Avans%20Hogeschool%20Breda%0AEconomische%20Studies%20Avans%20Hogeschool%20Breda'%0AIFM%20en%20IBMS%20aan%20de%20Avans%20hogeschool%20Breda%0AIFM%20studies%20in%20Holland%0AIBMS%20studies%20in%20Holland%0AAdviezen%20studeren%20i
https://translate.google.nl/#nl/de/Studeren%20aan%20de%20Avans%20Hogeschool%20Breda%0AEconomische%20Studies%20Avans%20Hogeschool%20Breda'%0AIFM%20en%20IBMS%20aan%20de%20Avans%20hogeschool%20Breda%0AIFM%20studies%20in%20Holland%0AIBMS%20studies%20in%20Holland%0AAdviezen%20studeren%20i
http://isearchfrom.com/


https://www.google.de/search?q=IBMS%20avans%20Holland&glp=1&adtest=on&hl=DE&tci=g:2276

&uule=w+CAIQICIHR2VybWFueQ&safe=images&safe=high&gws_rd=ssl  

http://isearchfrom.com/  

https://www.google.de/search?q=Studying%20IBMS%20Avans%20&glp=1&adtest=on&hl=DE&tci=g:

2276&uule=w+CAIQICIHR2VybWFueQ&safe=images&safe=high&gws_rd=ssl  

 

E) Studenten vanuit het buitenland ervaren een extra barrière en willen vaak meer zekerheid 

(toelating, begeleiding, studiekosten, huisvesting, et cetera). Daarnaast moeten ze snappen wat ze 

moeten doen om uiteindelijk toegelaten te worden en om in te schrijven en een zekere studieplaats 

te verkrijgen. Ga op zoek naar informatie over de opleidingen door het volgende te doen: 

- Probeer de opleidingen IBMS en IFM via de Google pagina van het aan jullie toegewezen land te 

vinden; 

- Breng in kaart of de informatievoorziening helder en compleet is.  

De site www.fh-avans.de wordt direct getoond wanneer je vanuit Duitsland zoekt op de opleidingen 

IFM en IBMS i.c.m. Avans via Google. 

Op deze site is alles netjes vertaald naar het Duits en wordt onder andere het opleidingsaanbod 

getoond (onder andere IFM en IBMS).  

Studierichtingen:

 

Daarnaast zijn er ook veel algemene zaken te vinden, zoals:  

- het leven in Nederland 

- de mogelijke financieringen 

- zorg in Nederland 

- werken in Nederland 

- contactpersonen die zowel Duits en Engels spreken 

- contactinformatie 

https://www.google.de/search?q=IBMS%20avans%20Holland&glp=1&adtest=on&hl=DE&tci=g:2276&uule=w+CAIQICIHR2VybWFueQ&safe=images&safe=high&gws_rd=ssl
https://www.google.de/search?q=IBMS%20avans%20Holland&glp=1&adtest=on&hl=DE&tci=g:2276&uule=w+CAIQICIHR2VybWFueQ&safe=images&safe=high&gws_rd=ssl
http://isearchfrom.com/
https://www.google.de/search?q=Studying%20IBMS%20Avans%20&glp=1&adtest=on&hl=DE&tci=g:2276&uule=w+CAIQICIHR2VybWFueQ&safe=images&safe=high&gws_rd=ssl
https://www.google.de/search?q=Studying%20IBMS%20Avans%20&glp=1&adtest=on&hl=DE&tci=g:2276&uule=w+CAIQICIHR2VybWFueQ&safe=images&safe=high&gws_rd=ssl
http://www.fh-avans.de/


 

Wanneer je verder klikt op een bepaalde categorie (hieronder  “leben in Holland”) wordt d.m.v. 

plaatjes, tekst en filmpjes duidelijk gemaakt hoe het er in Nederland aan toe gaat. Alles is perfect 

vertaald naar het Duits. 

http://www.fh-avans.de/34,1,leben_in_holland.html  

http://www.fh-avans.de/1,1,studiengaenge.html 

http://www.fh-avans.de/34,1,leben_in_holland.html
http://www.fh-avans.de/1,1,studiengaenge.html


Opdracht 3:  

Mogelijke touchpoints 

Persona  1 (Frits): Frits komt de volgende touchpoints tegen:  

- Website 

- Youtube 

- Wordpress 

- Twitter 

- Facebook 

- Nieuwsbrief 

- Brochure 

- Beurs 

- Skydancers/vlaggen 

Frits gaat redelijk vaak op vakantie in Nederland. Hierdoor weet hij de ligging van Nederland goed te 

benoemen. Zodra hij op vakantie gaat met zijn ouders reist hij via Noord-Brabant naar Zeeland. Hier 

komt hij een snelwegreclame tegen van Avans. Deze snelwegreclame is in het Nederlands en 

daardooris  alleen het merk van Avans te begrijpen voor Frits. De informatie die hij op de reclame 

ziet maakt hij verder geen gebruik van. Hierdoor ontgaat hem dat er een internationale 

studentenbeurs is en ontvangt hij geen brochures/flyers betreft mogelijke opleidingen op Avans.  

Omdat Frits weet dat Avans een hogeschool is in Nederland, gaat hij op zoek naar de website. Hier 

komt hij op de site www.fh-avans.de Daar komt hij de verschillende informatie over opleidingen en 

mogelijkheden in Nederland tegen. Hij wordt geïnteresseerd en gaat verder kijken naar de 

verschillende media die Avans gebruikt. Op de site staat groot Facebook uitgebeeld. Frits heeft al 

Facebook en gaat hier op kijken. Hij ziet de Duitse algemene Facebook van Avans en ziet 

verschillende interviews van exchange leerlingen uit Duitsland. Hij bekijkt daarnaast ook zijn Twitter 

account en neemt een kijkje op de Duitse Avans Twitter. Hierop ziet hij filmpjes verschijnen met 

ervaringen van Duitse (oud) studenten op Avans. Hij klikt door naar het Youtube kanaal. Daarnaast 

zijn Frits zijn ouders benieuwd naar de ontwikkelingen van Avans en zij melden zich aan voor een 

nieuwsbrief.   

Op de website van Avans ziet Frits verschillende economische opleidingen en neemt dit door. 

Daarnaast ziet hij ook dat er een infodag wordt gegeven aan de verschillende locaties van Avans. 

Hierdoor komt Frits in aanraking met het gebouw, banners, skydancers, vlaggen en brochures. Frits 

krijgt te horen dat er een beurs is later in het jaar, maar hier heeft hij geen behoefte aan. Hij kijkt 

naderhand nog een enkele keer op de Duitse wordpress van Avans om blogs te lezen van Duitse 

exchange studenten op Avans. 

 

  

http://www.fh-avans.de/


Persona 2 (Heidi): Heidi is vastberaden de goede studiekeuze te maken en komt de volgende 

touchpoints tegen tijdens haar zoektocht:   

- Website 

- Facebook 

- Wordpress 

- Twitter 

- YouTube 

- Nieuwsbrief 

- Studiebeurs 

- Flyers/brochures 

- Skydancers/vlaggen 

- Helpdesk 

Heidi heeft het internet uitgebreid doorzocht naar informatie over studeren in Nederland. De Duitse 

website van Avans (www.fh-avans.de) kwam zij al snel op het spoor. Op deze website vond zij onder 

andere informatie over de opleidingen IFM en IBMS. Ook is er goed op de website beschreven wat de 

mogelijkheden in Nederland zijn qua werk, huisvesting, zorg en vrijetijdsbesteding. Nadat Heidi dit 

goed had doorgenomen bekeek zij de wordpress, Facebook en Twitter-pagina die doorgelinkt zijn op 

de website. De wordpress van fh-avans wordt gebruikt als blog. Heidi vond het interessant om te 

lezen hoe haar voorgangers/leeftijdsgenoten over studeren aan de Avans hogeschool vertellen. De 

Facebook en Twitter-pagina vond zij minder interessant, omdat de pagina’s niet erg up-to-date zijn 

en vooral algemene informatie bevatten. Op de Duitse Avans website heeft Heidi de YouTube 

filmpjes bekeken en is daarna belandt op de YouTube pagina van Studienberatung. Hier worden 

interessante onderwerpen over studeren in Nederland beschreven en verteld. Ook heeft Heidi zich 

aangemeld voor de (online) nieuwsbrief die beschikbaar is. Binnenkort gaat Heidi naar Nederland om 

mee te lopen op Avans en een studiebeurs betreft de mogelijke studiekeuzes bij te wonen. Heidi 

heeft in een blog gelezen dat op deze studiebeurs veel flyers en brochures te verkrijgen zijn. 

Daarnaast zijn er in en rond het Avans gebouw skydancers en vlaggen van Avans te zien. Mocht Heidi 

nog vragen hebben dan kan zij altijd een helpdesk bellen, waar in het Duits en Engels vragen gesteld 

kunnen worden. 

  

http://www.fh-avans.de/


Opdracht 4: 

Facebook 
- Luisteren 

Facebook wordt gebruikt door beide studenten. Zowel Frits als Heidi gebruiken Facebook dagelijks 

voor het bekijken van de informatie over hun vrienden. Zij gebruiken Facebook vooral voor het 

consumeren en in een mindere vorm van het bijdragen en het creëren van hun social media pagina.  

Op de Duitse Facebook pagina wordt er natuurlijk gepraat over de verschillende Duitse scholieren die 

in Nederland studeren. Hier werkt de pagina samen met een alternatieve site. Ook gebruiken zij 

filmpjes van een YouTube kanaal (Studienberatung) die Duitse scholieren interviewt. In het afgelopen 

jaar zijn er genoeg status updates geweest, maar is er zo goed als geen conversie te zien. Het 

doorklikken van verschillende links is niet te achterhalen zonder het beheer van het account te 

hebben.  

Het bereik op pagina blijkt tegen te vallen. Er wordt niet geliked, gedeeld of gereageerd op de 

verschillende updates. Aan de hoeveelheid updates zal het niet liggen, er wordt regelmatig iets 

geplaatst. Door de lage conversie met de bezoekers van de pagina is het moeilijk te zeggen wat het 

segment is van diegene die reageren.  

- Reageren 

Doordat er geen conversaties worden gestart onder de verschillende updates is het reageren daarop 

ook onmogelijk. Wel zijn er recensies die worden gegeven en daarop is dan geen reactie. Deze 

recensies worden genegeerd. Er is totaal geen aandacht aan gevestigd, hierdoor valt de recensie van 

Avans omlaag. In principe is de Facebook pagina van Avans een doorgeefluik geworden van de 

informatie van Avans en de externe site waar Avans zijn informatie vandaan haalt.  

- Zenden 

De content die Avans verstuurt is vooral informatief en zorgt ervoor dat diegene zeer geïnteresseerd 

moet zijn voordat hij/zij doorklikt op een link. Er worden events gedeeld d.m.v. een link en niet een 

event wat wordt aangemaakt via Facebook. Verder worden er blogs van verschillende leraren vanuit 

het Avans gedeeld. Dit kan beter door het invoegen van plaatjes, hierdoor is de update groter en valt 

het meer op dan een tekst/link. Daarnaast moet er niet alleen gezonden worden, maar ook gevraagd 

worden. De conversatie met de student moet opgezet worden. 

Het tijdstip van het versturen van een update verschilt. Er is een trend te zien maar de uiteindelijke 

tijd kan alleen bereikt worden door middel van een test. Er kan door middel van de analytics van 

Facebook worden bijgehouden wanneer de meeste personen worden bereikt. Zodra er bijna 

identieke updates worden geplaatst op verschillende tijdstippen kan er gekeken worden naar de 

hoeveelheid mensen er bereikt worden. De trend die vermeld wordt is dat de meeste updates rond 

het tijdstip van 3 uur komen. Verder is het zo dat er de meeste likes verzameld worden als het na 

etenstijd is. (Piq me, Z.J) 

 



- Activeren 

Om ervoor te zorgen dat mensen over je gaan praten is content de key. Interactie wordt opgeroepen 

door de juiste content. Hiermee kunnen verschillende soorten content bedoeld worden. Zo kunnen 

er bijvoorbeeld vragen worden gesteld naar een mening . Hier wordt eerder op gereageerd dan 

bijvoorbeeld een link naar een website. Daarnaast is er de mogelijkheid om de Facebook pagina te 

gebruiken als een klantenservice. Dit is voor Avans nauwelijks aan de orde. Avans heeft voor veel 

landen een eigen pagina. Er kan dus niet echt een focus worden gelegd en daarom wordt er dan ook 

een alternatieve website voor informatie gebruikt. (Telefoonboek.nl, 2015) 

Er kan dus gebruik worden gemaakt van de verschillende media. Owned media is zojuist uitgelegd, 

wees creatief met je eigen media. Daarnaast kan er gebruikt worden van het paid media. Er kunnen 

advertenties geplaatst worden voor verschillende segmenten en daardoor kan er ook interactie en 

bereik ontstaan. Door gebruik van beide media is het mogelijk dat er earned media verdiend.  

- Meten 

Verschillende KPI’s die voor Avans gebruikt kunnen worden zijn bijvoorbeeld: het totale bereik per 

jaar met 10% laten groeien. Ook de interactie op een bepaald onderwerp met minimaal 10 reacties 

verbeteren is een KPI. Als laatste is het goed om minimaal 5% van de totale doelgroep bereiken 

worden (KPI).  Deze KPI’s kunnen gemeten worden door middel van de aangeleverde meetfunctie 

van Facebook. Bij het maken van een campagne kan duidelijk de doelgroep worden bepaald en kan 

er gesegmenteerd worden.  

De verwachte kosten van deze campagne hangen af van het bedrag wat iemand aan de advertentie 

wilt hangen. Neem bijvoorbeeld 30 euro per advertentie, daarmee wordt 80% van de doelgroep 

bereikt. Wanneer dit één keer per maand gebeurd zijn de verwachte kosten rond de €360,-. 

Daarnaast zal er een medewerker zijn huidige werk anders moeten indelen om dit bij te houden. Dit 

gebeurd in dezelfde werktijden als voorheen.  

De verwachte opbrengsten zijn moeilijk uit te drukken in geld aangezien niet bekend is welke 

hoeveelheid er wordt verdiend aan een student. De hogeschool krijgt d.m.v. subsidies 70% van de 

overheid en verdient daarnaast maar 20% van het ontvangen collegegeld. Exacte opbrengstcijfers 

zijn dus niet bekend.  

  



Twitter 
- luisteren  

 

Heidi en Frits maken beide gebruik van Twitter. Frits gebruik Twitter alleen voor amusement, hij vind 

het leuk om zijn vrienden te volgen en daarnaast zijn favoriete voetbalclub. Heidi gebruikt Twitter 

naast het volgen van haar vrienden ook voor het nieuws. Niet alleen het nieuws in de wereld, maar 

ook van meerdere instellingen, waaronder de Avans Hogeschool. Echter is Heidi niet tevreden over 

de Duitse twitterpagina van Avans. Er vindt weinig interactie plaats en het aantal “tweets” ligt 

relatief laag. Ook is de informatie die getoond wordt niet erg vernieuwend, er wordt bijvoorbeeld 

veel informatie getoond die ook op www.fh-avans.de staat. Frits is totaal niet bekend met het 

bestaan van een twitterpagina voor Duitse studenten. 

 

- reageren  

De Duitse twitterpagina van Avans kan meer gezien worden als een informatief platform. Er is 

nauwelijks tot geen interactie. Er wordt getoond welke opleidingen er mogelijk zijn voor 

buitenlandse studenten. Hier wordt dan met een link verwezen naar de website of een YouTube 

filmpje. De rol is dan ook doorgeven van bestaande informatie aan followers. Uiteindelijk staat alles 

ook op de website www.fh-avans.de  

 

- zenden  

De content die Avans hogeschool verstuurd aan de Duitse followers is puur informatief. Zodra je niet 

geïnteresseerd bent in de getoonde opleiding met bijbehorende link zal een follower er niet op 

klikken. De interactie is daardoor zeer laag en een klein percentage is interessant voor een follower. 

Als follower heb je interesse naar bepaalde informatie, maar de huidige methode zorgt ervoor dat je 

moet afwachten of er ooit relevante informatie voor jou wordt getoond. Daarnaast staat alle 

getoonde informatie ook op de website, waardoor een ijverige student(e) al bekend is met de 

informatie. Dit kan beter door echt nieuwtjes te “tweeten” die de moeite waard zijn. Wanneer er iets 

nieuws bekend is over een opleiding of het studeren in Nederland kan dit direct getweet worden. Zo 

blijft de twitterpagina niet alleen informatief, maar ook een platform waar de nieuwste 

trends/ontwikkelingen te lezen zijn.  

De frequentie van het aantal tweets zal ook omhoog moeten gaan. Op dit moment zijn er gemiddeld 

3-4 tweets per maand, hierdoor ziet een actieve twitteraar amper informatie langskomen. Ook mist 

de pagina een duidelijke omschrijving, waardoor niet bekend is wat een follower kan verwachten. Als 

laatste kan er ingespeeld worden op het tijdstip van het plaatsen van een bericht. Uit onderzoek 

blijkt dat na etenstijd de meeste traffic plaatsvind. (Piq me, Z.J) 

 

- activeren  

De vraag is hoe de twitterpagina @avans_FH meer mensen aan zich kan binden. Als eerste is het 

belangrijk dat Duitse studenten afweten van het bestaan van de pagina. Er is bijvoorbeeld alleen via 

de website www.fh-avans.de een klein twitter icoontje rechtsonderaan te vinden. Een Duitse 

student(e) zal dit icoontje moeten herkennen en er vervolgens op moeten klikken. Nadat dit is 

gebeurd belandt de student(e) op de twitterpagina. Wanneer er op google gezocht wordt naar: 

“twitter Avans” wordt ook de Nederlandse pagina getoond. Dit kan voor verwarring zorgen, 

aangezien een Duitse student(e) niet direct zal doorzoeken naar een Duitse twitterpagina. De pagina 

zal dus meer getoond moeten worden aan de Duitse student(e). Dit kan onder andere door vaker en 

http://www.fh-avans.de/
http://www.fh-avans.de/
http://www.fh-avans.de/


in grotere vorm de pagina te promoten op de Duitse website. Daarnaast kan dit op de Duitse 

facebookpagina van Avans regelmatig getoond worden. Er kan dus gepromoot worden via owned 

media. 

Als tweede kan de twitterpagina gevormd worden naar een interactief platform. Op dit moment 

staat het platform bekend als informatief. Door meerdere betekenissen aan het platform te geven 

stijgt de aantrekkelijkheid van de pagina. Zo kan het platform informatief zijn, maar ook interactie 

uitlokken en de nieuwste trends/ontwikkelingen tonen. Het aantal tweets per maand kan zo ook 

gemakkelijk stijgen. Er zijn immers meer onderwerpen en aanleidingen om een tweet te plaatsen. Op 

dit moment heeft de pagina 158 followers, wat weergeeft dat er zeker animo is.  Het promoten via 

owned media is een goedkope en snelle oplossing. Deze kanalen beschikken al over bekendheid bij 

de Duitse student, waardoor een bericht direct door de juiste personen gelezen wordt. Paid media 

kan ingezet worden, wanneer er te weinig resultaat blijkt te zijn vanuit de owned media. Promoten 

op twitter kan met een aantal simpele stappen: 

- Step 1: omschrijf je zakelijke doel 

- Step 2: bepaal je doelgroep 

- Stap 3: bepaal je budget en betaal alleen voor wat werkt 

- Stap 4: meet en optimaliseer je resultaten 

https://ads.twitter.com/getstarted?ref=nl-ps-go-brand-acq&gclid=CI2D9r6p7sUCFYXItAodd0EAcQ  

 

- meten  

De volgende  KPI’s kunnen voor Avans interessant zijn: het totale bereik van de twitterpagina laten 

groeien met minimaal 200% per jaar. Of de interactie op een bepaald onderwerp met een minimaal 

aantal reacties laten stijgen. Daarnaast kan er een doelstelling bepaald worden dat er een minimaal 

aantal % van de doelgroep bereikt wordt.  Deze KPI’s kunnen gemeten worden d.m.v. een bepaalde 

tool via Twitter. Bovengenoemd staat het stappenplan beschreven, hierdoor kan bepaald worden 

wat het doel is en de resultaten gemeten worden. 

De verwachte kosten van deze tool zullen afhangen van het beschikbare budget. Via de tool kan er 

gekozen worden uit bepaalde doelen, bijvoorbeeld: het verhogen van het aantal followers. Daarna 

kan er met een twitterpagina direct een campagne aangemaakt worden en het budget worden 

ingesteld. Stel: Avans heeft een budget van maximaal 1000 euro om het aantal followers te 

vergroten. Zodra Avans deze campagne online heeft gezet zal er alleen geld ingenomen worden 

wanneer iemand de pagina daadwerkelijk volgt door de campagne. De prijs per nieuwe follower ligt 

tussen de 1,80 – 2,60 euro. De volgende berekening kan zo worden gemaakt: 

-  Berekend met een gemiddelde advertentieprijs van 2,20 euro. 

- 1000 euro budget delen door 2,20 euro = 454,55 

--> Dit betekend dat met een budget van 1000 euro er 454 nieuwe followers kunnen worden 

binnengehaald via deze tool. Hierbij heeft de pagina de KPI van een 200% stijging binnen een jaar 

behaald. 

De instelling van de campagne zorgt ervoor dat de juiste personen aan de pagina gebonden worden. 

https://ads.twitter.com/accounts/18ce53z8sfk/campaigns/edit?campaign_id=4265761  

https://ads.twitter.com/getstarted?ref=nl-ps-go-brand-acq&gclid=CI2D9r6p7sUCFYXItAodd0EAcQ
https://ads.twitter.com/accounts/18ce53z8sfk/campaigns/edit?campaign_id=4265761


Opdracht 5: 
In deze opdracht is het de bedoeling dat door middel van het samenvoegen van de verschillende 

opdrachten een crossmedia plan wordt uitgewerkt door middel van de verschillende touchpoints te 

verbinden met een mogelijke customer journey van de persona’s. Er is gekozen om de verschillende 

touchpoints van opdracht 3 te vergelijken met het AIDA model. Een versimpelde vorm van de 

customer journey. Hiervoor is gekozen omdat er maar een kort onderzoek is geweest naar het 

koopgedrag bij de beide persona’s 

Stap 4 
 

Attention  Interest Desire Action 

Snelwegreclame Website Website E-mail marketing 

Abri Facebook/Twitter Facebook Social media 

Vlaggen SEO Twitter  

Social media ads Beurs E-mail  

 Flyers/brochures Wordpress  

 Wordpress SEO/SEA  

 

De verwachte kosten van Facebook wordt bepaald door het opstellen van een lange termijn budget. 

Er wordt een budget opgesteld en aan de hand hiervan wordt een bepaald bereik gegeneerd. Er is 

gekozen voor een budget van 1000 euro en daarmee wordt tussen de 3400 en de 8900 personen 

bereikt. Hierbij is gesegmenteerd op leeftijd van 16 tot en met 25 uit Duitsland met de interesse van 

“Studieren in Holland”. Deze selecties staan in de afbeeldingen hieronder weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor Twitter is ook gekozen voor een lange termijn budget van 1000 euro. De KPI is ingesteld op het 

verdubbelen van het huidig aantal followers (158). De gemiddelde prijs per follower wordt gerekend 

op 2,20 euro. Met een budget van 1000 euro kunnen er 454 nieuwe followers binnengehaald 

worden. Hierbij heeft de pagina de KPI van een 200% stijging binnen een jaar behaald. De instelling 

van de campangne is essentieel op waardevolle followers te genereren.  

Voor het maken van de flyers is er gekozen voor drukland.nl. Hierbij kunnen 2.000 flyers worden 

bedrukt op A6 formaat voor 23 euro. (Drukland, Z.J.) 

Verder zijn de kosten voor het versturen van e-mails nihil. Deze kunnen door verschillende gratis 

programma’s worden verstuurd. Het ontwerp van de e-mail is hier niet bij meegenomen.  

Ook de kosten van het zorgen voor zoekwoordoptimalisatie zijn te verwaarlozen. Dit komt omdat 

hiervoor een huidig personeelslid voor moet opdraaien. Hierbij geldt het huidige salaris. Er worden 

dus geen extra kosten gemaakt. Het gebruik van de Wordpress is ook zonder extra kosten. Verder is 

het gebruik van vlaggen ook zonder kosten. De vlaggen zijn al in gebruik en kunnen verplaatst 

worden onder werktijd door één van de werknemers. 

Voor het gebruik van een stand binnen een beurs is er gekeken naar een indicatie van de totale 

kosten van een stand. Hierbij is gekomen op een geschatte totale kosten van ongeveer €14.000,- 

(EXPO display service, 2014) 

Kosten snelwegreclame: 

 

http://www.a16reclame.nl/tarievenlijst/  

 Kosten abri’s: 

 

http://www.a16reclame.nl/tarievenlijst/


http://www.exterionmedia.com/nl/onze-mogelijkheden/onze-pakketten/regionaal-adverteren/  

De kosten van SEA wordt door middel van een test gedaan. Als eerst wordt er een dag budget 
bepaald van €5,- Hiermee worden er meer dan 19.000 views gegarandeerd door google adwords zelf. 
Zodra deze test succesvol blijkt te zijn d.m.v. het monitoren via Google Analytics kan het dagbudget 
omhoog of omlaag gesteld worden .  

 

Totale kosten 

 

Stap 5 
De webcare wordt uitgevoerd door een medewerker die op dit moment verantwoordelijk is voor de 

activiteiten rond Twitter en Facebook. Zij dienen hier binnen een uur reactie op het bericht te geven 

voor een goede houding tegenover de “klant”. (Alleen op werkdagen tussen 09:00 – 17:00) 

De marketingcommunicatieactiviteiten worden getest en geanalyseerd door middel van de tools die 

daarbij geleverd worden. Voor Facebook en Twitter betreft dit de geplaatste campagnes. Voor 

SEO/SEA kan dit geanalyseerd worden door google analytics en kan dit bijgesteld worden indien 

nodig.  

Het Cross mediaal plan moet bijgesteld worden op het moment dat wordt geanalyseerd dat de 

conversie niet optimaal is en de KPI’s niet bereikt worden.   

  

http://www.exterionmedia.com/nl/onze-mogelijkheden/onze-pakketten/regionaal-adverteren/


Bronnen 
Online:  

https://translate.google.nl/#nl/de/Studeren%20aan%20de%20Avans%20Hogeschool%20Breda%0AE

conomische%20Studies%20Avans%20Hogeschool%20Breda'%0AIFM%20en%20IBMS%20aan%20de%

20Avans%20hogeschool%20Breda%0AIFM%20studies%20in%20Holland%0AIBMS%20studies%20in%

20Holland%0AAdviezen%20studeren%20in%20Nederland%0AAdviezen%20studeren%20aan%20de%

20Avans%20University%0AAdviezen%20economische%20studies%20aan%20de%20Avans%20univer

sity 

https://www.google.de/search?q=IBMS%20avans%20Holland&glp=1&adtest=on&hl=DE&tci=g:2276

&uule=w+CAIQICIHR2VybWFueQ&safe=images&safe=high&gws_rd=ssl  

http://isearchfrom.com/  

https://www.google.de/search?q=Studying%20IBMS%20Avans%20&glp=1&adtest=on&hl=DE&tci=g:

2276&uule=w+CAIQICIHR2VybWFueQ&safe=images&safe=high&gws_rd=ssl  

http://www.fh-avans.de/34,1,leben_in_holland.html  

http://www.fh-avans.de/1,1,studiengaenge.html 

https://ads.twitter.com/getstarted?ref=nl-ps-go-brand-acq&gclid=CI2D9r6p7sUCFYXItAodd0EAcQ 

https://ads.twitter.com/accounts/18ce53z8sfk/campaigns/edit?campaign_id=4265761  

http://www.a16reclame.nl/tarievenlijst/  

http://www.exterionmedia.com/nl/onze-mogelijkheden/onze-pakketten/regionaal-adverteren/  
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https://translate.google.nl/#nl/de/Studeren%20aan%20de%20Avans%20Hogeschool%20Breda%0AEconomische%20Studies%20Avans%20Hogeschool%20Breda'%0AIFM%20en%20IBMS%20aan%20de%20Avans%20hogeschool%20Breda%0AIFM%20studies%20in%20Holland%0AIBMS%20studies%20in%20Holland%0AAdviezen%20studeren%20i
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