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BossData Academy helpt ambitieuze 
bedrijven groeien door nieuwe of 
bestaande collega’s op te leiden tot 
marketing specialisten. 

Ben je net begonnen in marketing of wens je jouw 
skills up-to-date te houden? We got you! We stellen - in 
overleg met onze coaches - een traject op in lijn met 
uw ambities. 

In gemiddeld 12 tot 16 modules (zie syllabus) helpen 
we je jouw marketing ambities waarmaken. Deze 
modules behandelen 1 topic en bestaan uit een mix 
van interactieve video’s, real-life opdrachten, en 
wekelijkse 1 op 1 coaching. Elke module neemt 
ongeveer 1 week in beslag. Alles behalve saaie 
theoretische materie dus. 

Wekelijkse persoonlijke coaching
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Nederlandstalige marketing opleidingen 

op maat 

1 Jaar volledige toegang tot de cursus

Hyper interactief (opdrachten, 1:1 coaching, .. )

Geavanceerde Online Leeromgeving

30 Dagen Geld-Terug-Garantie

BossData Marketing Academy
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Voor wie is het?

Marketers uit verschillende achtergronden 
en organisaties nemen deel aan onze 
opleidingen. Elke opleiding is dan ook uniek 
en behandelt je specifieke noden in detail. 

Van managers en leidinggevenden tot L&D-teams, BossData 
Academy voldoet zeker aan jouw behoeften: 94% van onze alumni 
voelt zich zelfzekerder, 95% voelt zich meer geïnspireerd en 92% 
voelt zich efficiënter na hun deelname aan de BossData Academy.

Allround Digital 
Marketers

Voor marketeers die een 
brede & up-to-date 
marketing skills wensen 
te ontwikkelen. 

Managers & 
Executives

Voor zij die hun marketing 
team en projecten beter 
willen kunnen begeleiden 
en opvolgen. 

Freelancers & 
Career Switchers

L&D 
Teams

Voor zij die hun marketing 
teams de kennis, skills en 
vertrouwen willen geven 
om beter te worden. 

Levenslange leerders en 
collega’s die altijd al eens 
van marketing wilden 
proeven. 
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Over Ons

“Het is het beste geld dat ik ooit 
aan mezelf heb uitgegeven, 
vanuit een oogpunt van 
zelfontplooiing. Het heeft me 
echt een beter inzicht gegeven 
in de sector waarin ik werk en 
me beter gemaakt in wat ik 
doe.”

BD Academy is opgericht door BossData.
Een innovatief digital marketing agency dat 
werkt voor marktleiders zoals Securex, 
betFIRST, Streamz, Dille & Kamille, enz.

Al 8+ jaar stoomt BossData nieuwe marketers klaar voor een 
prachtige carrière binnen marketing. Dat doen ze met behulp 
van een state-of-the-art opleidingsprogramma. 

Met succes! Het team groeide al snel tot 40+ digitale 
marketers die elke dag het beste van zichzelf geven. 

Dit interne opleidingsprogramma opende in 2022 onder 
leiding van Terrence Selie (ex Universiteit Antwerpen) de 
deuren voor de buitenwereld. 

Sindsdien is het de missie van de BossData Academy om 
marketeers te ondersteunen bij het realiseren van hun 
ambities en hen te helpen hun volledige potentieel te 
realiseren. 

Broes Compernolle
Digital Marketer - Kidslife

BossData Marketing Academy
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Syllabus

Marketing 101

Module 01

Marketing Mix | Conversions 
| Budgets | Strategy| STDC

Google 
Analytics 

Module 02

Data Analysis | Installatie | 
Rapporten & Dashboards

Google Ads - 
Basis

Module 03

Zoekwoorden onderzoek| 
Campagne creatie

Facebook / 
Instagram Ads

Module 05

Campagne Creatie |  
Doelgroepen|Campagne 
types

Display & 
YouTube Ads

Module 06

Campagne Creatie |  
Doelgroepen|Campagne 
types

Employer 
Branding

Module 07

Campagne Creatie |  
Doelgroepen|Campagne 
types

Google Ads - 
Geavanceerd

Module 04

Search terms | Conversies | 
Smart bidding

UX / CX 
Essentials

Module 08

Website Optimalisatie| 
Kwalitatief Klantonderzoek

BossData Marketing Academy
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Syllabus

SEO 
Basis

Module 09

Zoekwoorden onderzoek | 
Google Search Console | 
Technische SEO

Content 
Marketing

Module 10

Content Strategie | 
Repurposing

Google Tag 
Manager

Module 11

Containers | Installatie | 
Variabelen, triggers & tags

Gen Z : TikTok / 
Snapchat

Module 13

Campagne Creatie |  
Doelgroepen | Campagne 
types

Marketing 
automation

Module 14

Database Management | Mail 
copy & visuals

LinkedIn 
Advertising

Module 15

Campagne Creatie |  
Doelgroepen | Campagne 
types

Reporting & 
Visualization

Module 12

Best practises | Google Data 
Studio | Dashboards

Ethics & 
Privacy

Module 16

Sociaal verantwoordelijk 
adverteren | GDPR | Best 
Practices

BossData Marketing Academy
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Marketing 101

Digitaal vindt het marketingwiel 
niet opnieuw uit, maar laat het 
sneller en sneller draaien, zodat het 
meer en meer terrein bestrijkt. 

Deze buitengewone mogelijkheden kunnen zich 
vertalen in buitengewone plannen en strategieën. 
Maar waar begin je dan? In deze module laten we je 
verder & groter denken. Wie wil je bereiken, met 
welke boodschap, in welke fase van de buyer 
journey? Welke budgetten moet je hier voor 
voorzien? We laten je zien wat er allemaal mogelijk 
is de dag van vandaag en wat belangrijk is.

Module 1

Gebruik het 
See-Think-Do-Care 

framework in je voordeel. 

Stel je ideale 
marketingmix samen 
om je doelgroep 
efficiënt te bereiken. 

Zet een KPI Framework 
op voor een organisatie 

naar keuze. 

BossData Marketing Academy
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Google Analytics

Verzamel, organiseer, en 
transformeer data in GA4 zodat je 
conclusies kan trekken, 
voorspellingen kan maken en 
beslissingen kan nemen. 

In deze module leer je hoe je Google Analytics op je 
website installeert zodat je beter begrijpt hoe je 
website presteert. Je raakt vertrouwd met de 
Google Analytics-interface en de 
standaardrapporten om het publiek van uw website 
beter te begrijpen. 

Module 2

Creëer custom rapporten & 
metrics op maat van je 

eigen noden.

Analyseer en interpreteer 
verschillende typen 
rapporten & datasets. 

Begrijp hoe je Google 
Analytics installeert en 

instelt volgens best 
practices.
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Google Ads - Basis

Zoekmachine marketing (SEA) laat 
je toe om de juiste persoon, op het 
juiste momenten, met de juiste 
boodschap te bereiken. Leer hoe je 
dit in je voordeel gebruikt. 

Je zult leren hoe je gekwalificeerd verkeer, of best-fit 
klanten naar jouw website kunt leiden terwijl ze 
zoeken op Google naar producten en diensten die 
jij aanbiedt. 

Module 3

Beheer je eigen campagnes 
en analyseer resultaten. 

Creëer je eigen 
zoekwoorden onderzoek. 

Leer hoe je een Google 
Ads campagne 

structuur opzet. 

BossData Marketing Academy
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Google Ads - Geavanceerd

Na deze training heb je voldoende kennis om 
Google Certified te worden. Je kan na afloop het 
officiële online examen Google Ads Search 
Certification afleggen.

Module 4

Leer hoe je conversies 
importeert in Google Ads.

Zet experimenten op 
om je resultaten 
continu te verbeteren. 

Optimaliseer je 
campagnes op basis 
van machine learning 

(Smart Bidding). 

Waar je in de basis module leert 
hoe je alles opzet, leer je in deze 
module meer over geavanceerde 
strategieën die je kan inzetten om 
je resultaten te maximaliseren. 

BossData Marketing Academy
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Facebook / Instagram Ads

Met behulp van sociale reclame 
kan je je budget efficiënter 
besteden door je te richten op het 
juiste publiek. 

In deze module leren we je hoe je sociale media 
opneemt in je marketing mix. Je leert budgetten 
instellen, campagnes analyseren, KPI’s opzetten & 
meten, en de effectiviteit van campagnes 
analyseren. 

Module 5

Zet de ideale account 
structuur op voor Facebook 

& Instagram accounts.

Maak verschillende 
types doelgroepen en 
target deze met je 
eigen campagnes. 

Analyseer en 
optimaliseer de 

resultaten van echte 
campagnes
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Display & YouTube Advertising

Breng je verhaal tot leven met 
afbeeldingen & video. Trek de 
aandacht van potentiële klanten 
terwijl ze aan het browsen zijn op 
websites van derde partijen of 
YouTube. 

In deze module leer je display campagnes opzetten 
in het Google Display Network. Met dit type 
campagnes kan je de bekendheid van jouw merk 
vergroten door de interesse ervoor en de vraag 
ernaar onder een brede doelgroep te stimuleren. 

Module 6

Ontdek aan welke 
voorwaarden de ideale 

video moet voldoen.

Ontdek de 
verschillende targeting 
mogelijkheden binnen 
YouTube.

Experimenteer met 
verschillende 

campagne types. 

BossData Marketing Academy
13

Wat is BD Academy?

Voor wie is het?

Over Ons

Syllabus

Alumni

Doe het samen

Ervaringen

Statistieken

Prijzen

Contact



Employer Branding

Dé module voor bedrijven die 
kampen met een tekort aan 
nieuwe werknemers. De 
war-for-talent woedt als nooit 
tevoren. 

Dankzij de employer branding module leer 
je hoe je met jouw bedrijf een sterke online 
recruiting campagne opzet.

Module 7

Stel een marketing-mix 
samen op maat van jouw 
potentiële werknemers.. 

Zet de ideale 
landingspagina’s op 
om je vacatures te 
promoten. 

Vertaal je 
bedrijfsidentiteit naar 

een online verhaal. 
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UX / CX Essentials

User & Customer Experience 
vormen het kloppende hart achter 
elke online marketing strategie. In 
deze module leer je hoe je het in je 
voordeel gebruikt. 

Je kan de beste advertenties maken en de perfecte 
doelgroep targeten, maar als de gebruikservaring 
op de website ondermaats is, is al je werk voor 
niets geweest.

Module 8

Zet AB experimenten op & 
analyseer de resultaten om 
zo de beste UX te creëren. 

Gebruik kwalitatieve & 
kwantitatieve studies om 
de gebruiks - 
vriendelijkheid van je 
website  te meten. 

Pas de Cialdini 
principes toe om de 
ideale LP te maken. .

BossData Marketing Academy
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SEO Basics

Sterke bedrijven hebben een 
sterke SEO strategie. Krijg inzicht 
in zoekmachine algoritmes en hoe 
deze de organische zoekresultaten 
en websites beïnvloeden. 

Voortbouwend op deze kennis, leer je de 
belangrijkste elementen voor het creëren van een 
effectieve SEO-strategie. 

Module 9

Stel een performant 
zoekwoordenonderzoek op 

voor een project naar keuze. 

Voer een on-page SEO 
analyse uit en begrijp 
waarom je wel/niet 
‘rankt’ in Google.   

Begrijp hoe je Google 
Search Console in je 

voordeel laat werken. 

BossData Marketing Academy
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Content Marketing

Soms moet je verkopen zonder te 
verkopen. Content marketing helpt 
je om je boodschap op een niet 
intrusieve manier op het netvlies 
van je doelgroep te krijgen. 

Wil je een autoriteit worden in je vakgebied? Of je 
content goedkoper en op een niet ‘pushy’ manier 
verspreiden? Dan is content marketing de strategie 
die jou het meeste waarde voor je tijd oplevert. 

Module 10

Doe meer met minder door 
content repurposing als 

mindset te omarmen. 

Stel een KPI framework 
& distributieplan op 
voor je content. 

Begrijp het verschil 
tussen demand en 

lead generation. 

BossData Marketing Academy
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Google Tag Manager

Meten is weten. Daarom wordt 
elke marketer belaagd met de 
installatie van cookies & pixels. 
GTM maakt het leven van de 
marketer hierin eenvoudiger. 

Daarnaast leer je hoe het verkeerd installeren van 
GTM leidt tot het verzamelen van verkeerde en 
inconsistente data en een mindere prestatie van je 
website.

Module 11

Leer hoe je een 
ontwikkelaar kan vragen om 

GTM te installeren.

Vertaal je KPI Framework 
naar een correcte GTM 
implementatie. 

Ken je weg in de 
interface van Google 

Tag Manager.

BossData Marketing Academy
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Reporting & Visualization

Data staat centraal in het leven 
van een digitale marketer. Het is 
dan ook cruciaal om deze correct 
te interpreteren, visualiseren, en 
delen met andere. 

Leer hoe je bevindingen uit data kunt visualiseren 
en presenteren in dashboards, presentaties en een 
veelgebruikt visualisatie platform Google Data 
Studio.

Module 12

Werk met Google Data 
Studio om je rapporten en 

dashboards te maken.

Presenteer complexe 
gegevens via ‘data 
storytelling’. 

Vermijd verwarring en 
visualiseer je data volgens 

de regels van de kunst. 

BossData Marketing Academy
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Gen Z : TikTok / Snapchat

Gen Z is een eigenzinnige, moeilijk 
te bereiken generatie, immuun 
voor de vele marketinguitingen 
die ons dagelijks om de oren 
vliegen. 

Uniek zijn ze zeker, onbereikbaar zeker niet. Met de 
juiste weldoordachte benadering is ook Generatie Z 
goed te benaderen. Hoe? Leer hen bereiken op de 
kanalen waar ze dagelijks doorbrengen, Snapchat 
en TikTok. 

Module 13

Werk met  gloednieuwe 
platformen zoals TikTok & 

Snapchat. 

Stel een marketingmix 
samen op maat van de jonge 
generaties. 

Zet advertenties op die in 
lijn liggen met de 

verwachtingen van Gen Z.

BossData Marketing Academy
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Marketing automation

Mails versturen kunnen we al een 
tijdje en is een koud kunstje. Goeie 
mails sturen aan de juiste persoon 
op het juiste moment is een ander 
verhaal.

Benut optimaal de mogelijkheden van mails.
Je kan je doelgroep (opnieuw) benaderen met de 
voor hem of haar relevante informatie.
We kunnen zelfs gaan werken met dynamische 
blokken in een mail.

Module 14

Kies de juiste 
marketing automation 
software

Personaliseer automatisch 
mails

Stel een flow op die 
logisch is voor 

verschillende doelgroepen

BossData Marketing Academy
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LinkedIn Advertising

Benader klanten op een manier 
die enkel LinkedIn goed kan 
aanbieden: op basis van 
werkgegevens. 

Gebruik LinkedIn voor verschillende doeleinden.
Target mensen op basis van functietitel, 
anciënniteit, welk (type) bedrijf, hoeveel 
werknemers etc.

Module 15

Elke platform heeft zijn voor-en 
nadelen. Hier bekijken we 

LinkedIn van dichtbij

Stel campagnes op 
adhv best practises

Leer hoe je je CPM onder 
controle kunt houden

BossData Marketing Academy
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Marketing Ethics & Privacy

Integriteit is vaak de grootste 
troef van een merk. Om het 
vertrouwen van klanten te 
verdienen, moeten marketeers 
ethiek vooropstellen.

Ontdek hoe je ethische marketingpraktijken kunt 
implementeren en versterken die ervoor zorgen 
dat jouw medewerkers beslissingen nemen die 
in het beste belang zijn van uw bedrijf en uw 
klanten.

Module 16

Schaaf je kennis bij over de 
fundamenten van de GDPR 

regelgeving. 

Respecteer de privacy 
van je klanten en 
websitebezoekers. 

Ontdek best practices en hoe 
je deze in je marketing 

strategie toepast.

BossData Marketing Academy
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Alumni

BossData Marketing Academy
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Dezelfde taal
De vele aanpakken/ methodologieën creëren vaak 
een kloof tussen teams en organisaties.
BD Academy brengt teams samen door middel van 
een gedeelde ideologie van marketing en brand 
management die zorgt voor een effectieve, 
top-to-bottom benadering.

Doe het samen

BossData Marketing Academy

De beste manier om deel te 
nemen aan de BD Academy is 
samen met je collega's.

Meer dan de helft van onze alumni heeft de 
cursus gevolgd als onderdeel van een 
bedrijfsgroep. Sommige van onze meest 
succesvolle alumni hebben het op deze 
manier gedaan en hebben grote 
verbeteringen in het bedrijf gezien als gevolg 
daarvan.

Hetzelfde verhaal
U bent niet de enige in uw organisatie die met uw 
klanten in contact komt. Veel teams zijn uiteindelijk 
verantwoordelijk voor het leveren van een 
consistente merkervaring en het is lastig om hierin 
consistentie te waarborgen. BD Academy leert jou 
de kernprincipes over marketing en versterkt de 
noodzaak van een gezamenlijke aanpak.

Dezelfde pagina
De BD Academy garandeert een goedkope manier 
om nieuwe teamleden in te werken en bestaande 
teamleden bij te scholen om ervoor te zorgen dat 
iedereen dezelfde fundamentele kennis en 
vaardigheden heeft.
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Stijn de Weer
Owner - Maldini.be

"Zonder twijfel de beste marketing 
training die ik heb gevolgd, elke cent 
waard en heeft me er keer op keer aan 
herinnerd waarom ik van marketing hou."

Ervaringen

BossData Marketing Academy

Lucien Schut
Marketing Manager - Dille & Kamille

"Ik heb in 3 maanden met de BD 
Academy meer geleerd dan in 3 
jaren strategieën en campagnes 
plannen."
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Statistieken

BossData Marketing Academy

+76 
Net Promoter

Score

89%
Voelen zich efficiënter

91%
Voelen zich geïnspireerd

93%
Heeft meer zelfvertrouwen

      57
Bedrijven hebben dusver 
deelgenomen aan onze 
opleidingen. 
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Ons basispakket voor digitale marketeers in 
spe of voor marketers die een opfrisser kunnen 

gebruiken. Na deze cursus kan je zelfstandig 
aan de slag als digitale marketer. 

● 12 Modules (+/- week per module)
● Wekelijkse 1:1 Coaching
● 1 Jaar Vrije Toegang
● Toegang tot Alumni Netwerk

PLAN INTAKEGESPREK

Prijzen

BossData Marketing Academy

Academy PLUS Academy CORE

In deze opleiding krijg je ons volledige aanbod 
voorgeschoteld. Na deze cursus heeft digitale 

marketing geen geheimen meer voor jou. Je zult 
van goed naar geweldig gaan met deze cursus.

● 16 Modules (+/- week per module)
● Wekelijkse 1:1 Coaching
● 1 Jaar Vrije Toegang
● Toegang tot Alumni Netwerk

PLAN INTAKEGESPREK

16 Modules 150+ Uren Lesmateriaal Ons Volledig Aanbod

€4.000
ex BTW per deelnemer

€4.900 

ex BTW per deelnemer
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Contact

BossData Marketing Academy

Wil je contact opnemen?

Bel of mail ons gerust. Iemand van het team zal je 
binnen de 24u terug contacteren om je verder te 
helpen.

● BD Academy, 2018 Antwerp, Belgium

● +32 4 94 60 72 94

● academy@bossdata.be

Sales

Sophie Varewyck

Corporate Development Manager

sophie@bossdata.be

+32 4 94 60 72 94

Arno Symons

Client Director

arno@bossdata.be

+32 4 89 51 41 86

Hoofdcoach & oprichter

Terrence Selie

Director of Digital Learning

terrence@bossdata.be

+32 4 99 48 62 36
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