
 
    
 

 

 

 

 

 

Wil je graag 

• Een eigen WordPress website bouwen 

• Je eigen WordPress website publiceren met e-commerce plug-in 

• Onrdek alles over online betalingen 

• De lay-out van je webwinkel aanpassen 

• De aangereikte tips en tricks toepassen om leerlingen optimaal te begeleiden bij de 
uitbouw van hun webshop? 

  

Dan is de opleiding… Webwinkel bouwen met 

WooCommerce … iets voor jou!  
 

PRAKTISCH 

Dit is een opleiding van 1 halve dag 

 ma 20.03.2023 van 9u30 tot 12u30 

 RTC West-Vlaanderen - Universiteitslaan 2, 8500 Kortrijk 

  Gratis voor leraren van het beroepsgericht en technisch onderwijs, tweede en derde graad 

 

VOORWAARDEN 

• Voor leraren die lesgeven in de 2de en de 3de graad beroepsgericht en technisch onderwijs, meer 

specifiek handel – verkoop – economie – …  

• Geen voorkennis vereist. 



 
    
 

 

 

 

 

 

INHOUD VAN DE OPLEIDING 

Doel: oefen de technische en inhoudelijke competenties in die nodig zijn om leerlingen optimaal te 

ondersteunen bij het opzetten van een webshop.  

Inhoud  

Bij een minionderneming of eindproef is een webshop een handige commerciële tool. Dit sluit sterk aan bij de 

dagdagelijkse realiteit van het bedrijfsleven, het beheer en de verkoop van goederen of producten.  

Met een aantrekkelijke webshop boost je die verkoop. In deze nascholing ontdek je hoe je een succesvolle 

webshop opzet en uitbaat. Je oefent de technische en inhoudelijke competenties die nodig zijn om leerlingen 

optimaal te ondersteunen bij het opzetten van een webshop.  

Programma  

Je leert een webshop installeren en publiceren met WooCommerce, een gratis en opensource e-commerce 

plug-in voor WordPress. WooCommerce is momenteel het meest gebruikte systeem voor het uitbaten van een 

webshop vanwege zijn veelzijdigheid en eenvoudige manier van werken.  

Vervolgens voeg je producten en diensten toe.  

Ook de wettelijke verplichtingen in verband met e-commerce en het integreren van betalingsmogelijkheden 

komen aan bod.  

Op het einde van de nascholing beschik je over een eigen webshop en heb je de nodige handvaten om jouw 

leerlingen bij de uitbouw van hun webshop te ondersteunen.  

Doelstellingen  

Na het volgen van deze nascholing:  

• Installeer je een eigen WordPress-website;  

• Publiceer je een eigen WordPress-website met daarop de e-commerce plug-in;  

• Benoem je waar leerlingen terechtkunnen om de online betalingen in orde te brengen;  

• Pas je de lay-out van een webwinkel aan volgens voorkeur, het product, ..;  

• Pas je de aangereikte tips en tricks toe om leerlingen optimaal te begeleiden bij de uitbouw van hun 
webshop.  

 

 

Inschrijven vòòr vrijdag 10.03.2023 

 

Organisatie in samenwerking met:  

Ik schrijf me in! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz0Z-O_Y0CCQms7K0DBH6C30SLSqEgcgb5nnwsruvzMDt0rw/viewform?usp=sf_link
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