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ALGEMENE INFORMATIE OPLEIDING WEB CONTENT DEVELOPER (FRONTEND) 
 
Inhoud van de opleiding: 
Na het afronden van deze opleiding ben je een allround junior web content developer. Je doet kennis op van 
HTML, CSS, en JavaScript. Je leert het maken en beheren van een website door middel van een CMS (Word-
Press). Je leert jouw projecten organiseren, je weet waar een goede website aan moet voldoen, en je kunt de 
juiste content ontwikkelen, dus schrijven voor het web en foto's en video's bewerken. Je krijgt inzicht in de ba-
sis van digital marketing, Google Analytics en SEO. Je leert Social Media in te zetten voor werving en commu-
nicatie. 
 
De leermiddelen van deze opleiding zijn modulair opgezet volgens hedendaagse onderwijsmethoden. 
 
Certificering: 
Gedurende de opleiding behaal je verschillende certificeringen en sluit je af met een eindcertificaat op Hbo 
werk- en denkniveau. 
 
Duur, start indeling: 
De opleiding duurt 6 tot 9 maanden met een uitloop naar uiterlijk 12 maanden. Een en ander is afhankelijk van 
de praktijkmomenten. 
Er is individuele instroom mogelijk. De opleiding wordt aan de hand van een lesplan en planning gevolgd door 
trainers en coaches. 
 
Voor wie: 
Heb je een afgeronde HAVO-, MBO 4- of Hbo-opleiding, affiniteit met IT of al werkzaam geweest in de IT of 
heb je ervaring in programmeren en coderen, en volg je via de werkgever een 2e spoortraject of heb je bij het 
UWV een WW, WIA- of Wajong uitkering, dan ben je vrij om te solliciteren. Neem dan contact met ons op. 
 
Geïnteresseerd in deze opleiding? 
Als je het contactformulier op de website invult, nemen wij per omgaande en uiterlijk binnen 2 werkdagen 
contact met je op. 
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