
Story Discovering
# Titel Doelstellingen Lesgevers Datum

1 Kick-off:  met aansluitend netwerkmoment - Inspirerende Keynote sessie van  Voornaam Naam 

- Je weet wat het programma is, wat de verwachtingen zijn van het postgraduaat en ontvangt ook de nodige praktische informatie. 

- Tijdens een korte kennismakingsronde leer je de andere cursisten beter kennen. De zaadjes voor het lerend netwerk worden 
geplant.

XXX en Jordy Hex, coördinator postgraduaat digitale 
storytelling

29/09/21

2 Who am I? Of wie wil je zijn? - Je kan voor jezelf uitmaken wat je “why” is en hoe die zich onderscheidt van de “how” en de “what”.

- Je leert je eigen brand identity omschrijven om van daaruit te werken aan je eigen branding en huisstijl.

Lut Wyers, profiler bij Identify.Me 6/10/2021

3 Ontdek je community - Je zal in staat zijn om je doelgroep(en) te ontdekken en te omschrijven.
 
- Je zal een brede kijk krijgen op de verschillende manieren om na te denken over je doelgroep(en) en middelen aangereikt krijgen 
om tot een welomschreven en bruikbaar eindresultaat te komen.

Laurien Celis, lading lady van Blue Zoo

CASE - mediahuis?

13/10/2021

4 Bereik je community - (digitale) touchpoints - 
community management

- Je krijgt een overzicht van digitale kanalen/media/middelen die je kan inzetten om je doelgroep te bereiken.

- Je krijgt tools, technieken en principes aangereikt om je doelgroep te beheren: je leert aan proactief en reactief community 
management te doen.

Kim Castro, Head of Media van Infrabel. An-Katrien 
Verhoeven, digital marketing specialist van Het 
Nieuwsblad (case Slimmer leven)

20/10/2021

5 Inbound Marketing - Je leert wat inbound en content marketing is.

- Je krijgt inzicht in hoe ze op die manier aan communicatie doen.

- En je zet het meteen om in de praktijk voor je eigen proefwerk/bedrijf.

Hans De Loore, Head Mediahuis Brand Studio, en Johan 
Vandecasteele, eigenaar van leadstreet (diamond 
HubSpot partner)

27/10/2021

Story Building & Creating
6 Je website is je moederschip en aan de slag met een 

CMS
- Je duidelijk maken waarom een website de basis is van alles: je digitale vitrine is de plek waar je hoofdverhaal vorm krijgt en 
waar bezoekers naartoe worden geleid.

-  Hoe bouw en onderhoud je zelf je website? Je gaat aan de slag met je eigen site via een CMS systeem.

- Hoe registreer je een domeinnaam? Wat is een goeie domeinnaam?

Mathias Vissers, digital strategist bij Intracto Digital 
Agency

10/11/2021

7 (Web)schrijven met aandacht voor SEO en hoe in de 
pers komen

- De content die je online zet, moet je helpen om vindbaar te zijn in Google. Herve Van de Weyer vertelt je hoe dat moet en zet je 
aan het werk.

- Een andere vorm van schrijven is een persbericht: hoe kom je in de (online) media? Je leert wat nieuwswaarde is en hoe je een 
journalist kunt triggeren en informatie op de geknipte manier kunt aanbieden.

Herve Van de Weyer, opleidingshoofd Pba 
Communicatiemanagement van Hogeschool PXL

Do's en dont's bij copywriting door Marijke Vrijsen, 
nieuwsmanager Het Belang van Limburg

17/11/2021

8 Usability en UX: wat zijn de bouwstenen en hoe 
moeten ze liggen?

- Je leert denken als je gebruiker: waarom komen bezoekers naar je website?

- Wat zijn de toptaken? Je zal die kunnen vastleggen, definiëren en ervoor zorgen dat via de website die taken vlot kunnen 
worden vervuld.

- Je leert de basis om een gebruiksvriendelijke website te bouwen die voldoet aan de basisbehoeften van je doelgroep

Geert Tewissen, service designer bij superlab.co 24/11/2021

9 Maak je beelden: aan de slag met een 
(smartphone)camera

- Guyentie leert je hoe je het maximale uit je (smartphone)camera haalt.

- Je leert de juiste benamingen en instellingen kennen, en die te gebruiken.

- Guyentie neemt je mee op een creatieve ontdekkingstocht en laat je je eigen beelden maken. Die kan je achteraf gebruiken om je 
verhaal mee te vertellen.

Guyentie Bogaert, video journalist bij Mediahuis 1/12/21

10 Bewerk je beelden - Je leert foto’s te bewerken en er creatieve visuals mee te maken. 

- Je leert hoe je ze kunt gebruiken voor jouw verhalen en campagnes. 

- En via welke platformen je dat het best doet: welke platformen vragen welke specificaties om maximaal te renderen?

- Maak kennis met enkele laagdrempelige tools om foto’s te bewerken.

Katrien Verhoeven, Canva-wizard en digital marketeer bij 
Bechtle

8/12/21

11 Bewerk je video's - Je leert video’s te bewerken en er creatieve filmpjes mee maken. 

- Je leert hoe je ze kunt gebruiken voor jouw verhalen en campagnes. 

- En via welke platformen je dat het best doet: welke platformen vragen welke specificaties om maximaal te renderen?

- Maak kennis met enkele laagdrempelige tools om video’s te bewerken.

Larisa de Vries, freelancer videoreporter en storyteller, 
en Guyentie Bogaert, video journalist bij Mediahuis

15/12/21

12 Vlogging en YouTube Je leert:
- wat vloggen is.
- waarom je het kunt inzetten als visuele storyteller.
- hoe je dat het best doet en hoe je YouTube als kanaal daarvoor kunt inzetten.

- Je maakt je eigen YouTube kanaal aan en begint het te vullen met relevante content.

Brecht Machiels, digital accountmanager bij Intracto 22/12/21

13 Podcasts: hoe begin je eraan? Je leert:
- wat een podcast is. 
- waarom je het kunt inzetten als visuele storyteller.
- hoe je dat het best aanpakt: wat heb je allemaal nodig en hoe ga je te werk? 
- welke kanalen en platformen je kan inzetten om te starten met podcasting.

- Je ontwikkelt je eigen mini-podcastidee.

Wouter Van Driessche, digitaal producer bij Mediahuis 12/01/22

14 We love events - de plaats van events in je digitale 
strategie

- Je leert waarom events een plaats verdienen in jouw communicatieplan.

- Je leert hoe je via digitale storytelling een maximale return uit je event kunt halen.

Robin Paesen, eventmanager bij ToThePointEvents 19/01/22

15 Eventplanning - hoe organiseer je een succesvol 
event?

- Je leert te bepalen of het organiseren van een event opportuun is.

- Je leert hoe de organisatie praktisch aan te pakken. Wat zijn de do’s en dont’s?

Robin Paesen, eventmanager bij ToThePointEvents + 
bezoek Corda Theater

26/01/22

16 Personal en Employer Branding - Je leert wat employer branding en personal branding is, en hoe die twee kunnen samengaan.

- Je leert hoe je jezelf of je bedrijf op de kaart zet als interessante werkgever en hoe je jezelf positioneert als expert/thought 
leader/interessante werkgever.

-  Je gaat zelf aan de slag met LinkedIn en haalt het maximum uit dit sociaal medium.

Erendiz Ates, LinkedIn trainer en employer branding 
expert

2/02/22

17 GDPR - Je weet wat GDPR is en kan het kaderen binnen het grotere privacy-verhaal.

- Je leert wat privacy en GDPR betekenen voor jouw bedrijf, hoe je ermee kan omgaan en in regel kan zijn met de wetgeving.

Marc Cox, data protection officer bij Mediahuis 9/02/22

18 Emailmarketing - Je weet waarom emailmarketing vandaag (meer dan ooit) relevant is.

- Je kent de principes en leert hoe deze in te zetten.

- Je start je eigen e-mailmarketing platform op (in Flexmail) en maakt een campagne volgens de regels van de kunst.

Brenda Schellen, e-mailmarketingspecialist @ Flexmail 16/02/22

19 Organisch je doelpubliek bereiken en dat volhouden: 
contentplanning

- Je weet wat organische content is. And why does it matter?

- Je leert te ontdekken op welke berg content je eigenlijk zit. 

- En hoe je vervolgens die content omzet in verhalen die je kunt vertellen aan je publiek. 

- Maar misschien wel het belangrijkste is dat je leert om dat vertellen vol te houden. Je maakt kennis met planning tools en leert 
ze gebruiken.

Blue Zoo 23/02/22

20 Betalend je doelpubliek bereiken: hoe zet je betalende 
campagnes op?

- Je leert over social advertising: wat is het and why does it matter?

- Je leert welke social advertising platformen er zijn, wat de unieke eigenschappen zijn en welk platform je wanneer inzet. 

- Aan het eind van de les zal je een (eerste) Facebookadvertentie hebben opgezet volgens de regels van de kunst.

Blue Zoo 9/03/22

Story Analizing
21 Hoe bepaal en behaal je specifieke campagnedoelen 

(KPI's) en hoe meet je conversie?
- Je weet wat conversie is.

- Je leert hoe je bedrijfsdoelstellingen kan vertalen naar communicatiedoelstellingen.

- Je krijgt inzicht in hoe je mensen aanzet om bepaalde acties te ondernemen en welke platformen en middelen daarvoor bestaan.

- Je leert te meten en te evalueren of de (SMART) doelstellingen/KPI’s behaald zijn en er dus een voldoende hoge conversiegraad 
is.

Katia Debusschere, manager werving en conversion, 
Nicolas De Winter, conversion manager en Yves Van 
Dooren, manager traffic center bij Mediahuis

16/03/22

22 SEA: basics van Analytics en AdWords - Je maakt kennis met het Google universum.

- Je weet wat Google AdWords zijn en welke plaats ze hebben binnen dat universum?

- Je weet hoe je Google Analytics opzet voor je website en hoe je de data moet interpreteren.

- Je leert hoe Google Adwords je kan helpen om je bedrijfs- en communicatiedoelstellingen te realiseren.

-  Aan het eind van de les zal je een (eerste) Adwords-campagne hebben opgezet volgens de regels van de kunst.

Cedric Trekels, Google-specialist van Digitong 23/03/22

23 FacebookAds: Hoe ga je voor optimale ROI?  - Je leert hoe je FacebookAds optimaliseert en hoe je de Businessmanager en andere tools gebruikt om tot de beste resultaten te 
komen.

- Je leert realtime campagnedata te interpreteren en die data te gebruiken om je campagne bij te sturen.

- Je leert een Facebookcampagne op te zetten via Adespresso.

Dieter Van Esch, digitaal strateeg & online 
communicatieadviseur

30/03/22

PROGRAMMA PXL POSTGRADUAAT DIGITALE STORYTELLING



24 Inspirerende slotkeynote storytelling - Je wordt geïnspireerd door een ervaren storyteller die een sterk merk heeft opgebouwd door het vertellen van online verhalen. Linde Merckpoel en Arnout Bracke (onder voorbehoud) 20/04/22

25 Werksessie eindproject - Je ontvangt advies over hoe je je eindproject succesvol kan afronden. Deadline van je eindproject is 25 mei om 12 uur. Jordy Hex, coördinator postgraduaat digitale storytelling 4/05/22


