
SEO content checklist: 0/55 voltooid 

Maak een kopie om dit bestand zelf 
te gebruiken! Samen groeien op gebied 
van SEO? -> Niels@socialbrothers.nl 

Keyword checks Score

Relevante titel Komt het primaire keyword voor in de titel (H1)? Nee
0/7 voltooid 

Relevante headings Komen de secundaire keywords terug in de headings (H2-H6)? Nee

Eerste alinea Komt het primaire keyword in de eerste alinea van de tekst terug? Nee

Zoekwoorden Komt het primaire keyword meerdere keren terug in de tekst Nee

Secundaire zoektermen Komen secundaire keywords terug in de tekst? Nee

Synoniemen Worden er relevante synoniemen gebruikt van de belangrijkste keywords? Nee

Aantal woorden De tekst bevat meer woorden dan de top 3 in Google op het belangrijkste keyword? Nee

Overoptimalisatie Komt het keyword niet te vaak voor?

Boodschap checks Score

Keyword intent Sluit de boodschap aan bij het keyword? Nee
0/7 voltooid 

Kernzin Begint de eerste alinea met een kernzin? Nee

Boodschap Wordt de boodschap in de eerste alinea samengevat? Nee

Uitnodigend Nodigt de inleiding uit tot verder lezen? Nee

Invalshoeken Worden alle invalshoeken/vragen in de alinea's behandeld? Nee

Slotboodschap Wordt de boodschap in het slot nogmaals herhaald? Nee

Vervolgactie Geeft de tekst een duidelijke vervolgactie (actie/formulier/volgende pagina)? Nee

Opmaak checks Score

Headingstructuur Is de structuur duidelijk door enkel de headings te scannen? Nee
0/5 voltooid 

Tekstopmaak Wordt er sporadisch gebruikgemaakt van cursieve/vetgedrukte tekst? Nee

Uitroeptekens Wordt er geen/slechts sporadisch gebruikgemaakt van uitroeptekens? Nee

Call-to-action In de tekst komen één of meerdere call-to-actions voor? Nee

Opsommingen Wordt er bij opsommingen gebruikgemaakt van bulletpoints? Nee

Tutoyeren Wordt er consequent getutoyeerd/gevousvoyeerd? Nee

Bondigheid checks Score

Alinealengte Bevatten de alinea's maximaal 5/6 regels? Nee
0/3 voltooid 

Zinslengte Zijn de zinnen niet onnodig lang? Richtlijn 20 woorden Nee

Witregels Zijn de alinea's gescheiden door witregels? Nee

Actief schrijven checks Score

Actief schrijven Wordt er zoveel mogelijk gebruikgemaakt van een actieve schrijfstijl? Nee
0/2 voltooid 

Hulpwerkwoorden Worden er hulpwerkwoorden (willen/kunnen/zullen/mogen) voorkomen? Nee

Begrijpelijkheid checks Score

Kennisniveau Is de tekst op kennisniveau van de doelgroep gericht? Nee

0/5 voltooid Taalniveau Is de tekst op taalniveau van de doelgroep gericht? Nee

Jargon Wordt er zo min mogelijk gebruikgemaakt van jargon? Nee

Jip & Janneke Is de tekst ook niet onnodig versimpeld? Nee

Spelling en grammatica Er zitten geen spel- en grammaticafouten in de tekst? Nee

Interpunctie Klopt de interpunctie? Nee

Zoekresultaat checks Score

Relevantie URL Omschrijft de URL de inhoud van de pagina? Nee

0/10 voltooid Keyword URL Komt het keyword voor in de URL? Nee

Relevantie META-titel Omschrijft de META-title duidelijk waar de pagina over gaat? Nee

Keyword META-titel Komt het keyword voor in de META-titel Nee

Bondigheid META-title Is de META-title bondig (<55 karakters), maar wel aantrekkelijk? Nee

Relevantie META-description Omschrijft de META-description duidelijk de inhoud van de pagina? Nee

Keyword META-description Komt het keyword voor in de META-description? Nee

Bondigheid META-description Is de META-description bondig (<156 karakters)? Nee

Aantrekkelijkheid META-description Is de META-description aantrekkelijk? (USP's) Nee

Call-to-action Bevat de META-description een goede call-to-action? Nee

Links check Score

Inkomende links Zijn er inkomende links van andere pagina's? Nee
0/6 voltooid 

Interne links Zijn er uitgaande links naar andere pagina's binnen de website? Nee

Externe links Zijn er enkele uitgaande links naar andere autoritaire websites binnen de markt? Nee

Ankerteksten Omschrijven de linkteksten duidelijk de achterliggende pagina? Nee

Relevantie links Zijn de links relevant? Nee

Opmaak links Zijn alle links opgemaakt en duidelijk zichtbaar ten opzichte van de normale tekst? Nee

Afbeelding checks Score

Aanwezigheid Is de tekst voorzien van relevante afbeeldingen? Nee
0/7 voltooid 

Kwaliteit Zijn de gebruikte afbeeldingen van goede kwaliteit? Nee

Bestandsgrootte Is de afbeelding gecomprimeerd tot maximaal 100kb? Nee

Alt-attribuut Zit het keyword in het alt attribute? Nee

Alt-attribuut Omschrijven de alt-attributen de inhoud van de afbeeldingen? Nee

Bestandsnaam Zijn de afbeeldingen voorzien van een relevante bestandsnaam? Nee

Uniciteit Zijn de gebruikte afbeeldingen uniek op de website? Nee


