
BLOGPOST CHECKLIST 
 

 

ONDERWERP VAN DE BLOGPOST 
❏ Is de blogpost relevant, waardevol en/of 

vermakelijk? 
❏ Gaat de blogpost in op een mogelijk probleem 

van de bezoeker? 
❏ Heb je op basis van een zoekwoorden 

onderzoek een goed zoekwoord gekozen? 
» Heb je dit zoekwoord nog niet eerder 

gebruikt? 
❏ Past de tekst bij het doel van de blogpost? 

 
TITEL 

❏ Trekt je titel de aandacht? 
❏ Is het duidelijk waar de blogpost over gaat? 

 
INLEIDING 

❏ Maakt de inleiding duidelijk waar de blogpost 
over gaat? 

❏ Wordt de lezer direct aangesproken? 
❏ Wordt het probleem genoemd?  
❏ Wordt beargumenteerd waarom de lezer de 

blogpost moet lezen? 
 

STRUCTUUR 
❏ Is er een duidelijk onderscheid tussen 

inleiding, midden en slot? 
❏ Beperkt elke alinea zich tot één onderwerp? 
❏ Geven de subkoppen de rode draad weer? 

» Heb je heading tags (H2, H3) voor de 
subkoppen gebruikt? 

❏ Heeft de blogpost een call to action? 
» Inschrijving nieuwsbrief 
» Vraag om reactie 
» Aanbevolen product/dienst 
» Mogelijkheid tot aanvraag informatie 
» Delen op social media 
» Aanbevolen blogpost 

❏ Is de blogpost scanbaar? 
» Bulletpoints 
» Dikgedrukte woorden 
» Veel witregels 
» Quotes 

STIJL 
❏ Is de blogpost foutloos geschreven? 
❏ Maak je gebruik van verbindingswoorden? 
❏ Spreek je lezers direct aan? 
❏ Maak je consistent gebruik van één 

aanspreekvorm? (jij/u)? 
❏ Gebruik je geen onbekende vaktermen? 
❏ Maak je gebruik van beeldend taalgebruik? 
❏ Varieer je in zinslengte? 
❏ Zijn zinnen niet langer dan 3 regels? 

SEO 
❏ Wordt het zoekwoord weergegeven in de:  

» Titel? 
» Inleiding? 
» Minstens één subkop? 
» Alt-tag van tenminste één afbeelding? 

❏ Is de URL niet te lang en bevat deze ook het 
zoekwoord? 

❏ Is de zoekwoord dichtheid 0.5 tot 2.5%? 
❏ Is de blogpost minstens 300 woorden lang? 
❏ Zijn er enkele interne links toegevoegd? 

» Werken de links? 
» Is de link achter een belangrijk 

zoekwoord geplaatst? 
❏ Zijn er enkele externe links toegevoegd? 

» Werken de links? 
❏ Is er een meta description geschreven? 

» Is deze tussen 120 en 320 tekens lang? 
» Trekt de meta description de aandacht? 
» Wordt het zoekwoord vermeld? 

❏ Is er een unieke SEO-titel geschreven? 
» Is deze tussen 51 en 74 tekens lang? 
» Trekt de SEO-titel de aandacht? 
» Wordt de naam van de website vermeld? 
» Wordt het zoekwoord vermeld? 

BLOGPOST PLAATSEN 
❏ Hebben de afbeeldingen de juiste afmetingen? 
❏ Heb je een categorie toegevoegd? 
❏ Heb je de tekst goed gecontroleerd? 
❏ Heb je de blogpost ook op mobiel bekeken?! 
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