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Inleiding

In 2020 bedroegen onze online bestedingen volgens 
Thuiswinkel.org maar liefst € 26.6 miljard en is het aantal 
online aankopen gestegen naar 334.9 miljoen. En ook jij 
kent ze vast wel: studenten die online hun kleding kopen, 
een eigen webshop willen starten of rijk willen worden door 
middel van cryptohandel. Maar in hoeverre leren studenten 
in het mbo-onderwijs goed om te gaan met online aankopen?  
 
Het aantal nieuwe webshops stijgt explosief. Alleen al in 2021 
nam dit aantal met maar liefst 17% toe. Nooit eerder steeg 
het aantal webwinkels zo hard, concludeert de Kamer van 
Koophandel.

Ook jongeren tussen de 12 en 25 jaar winkelen steeds meer 
online, blijkt uit onderzoek van het CBS. Ze doen enerzijds vaker 
online aankopen: in 2019 kocht 86% van deze jongeren iets 
online. Anderzijds geven ze hier meer geld aan uit. 
 
Jongeren zoeken online naar snelle koopjes, vergelijken er 
prijzen en halen hun gadgets en horloges tegenwoordig van 
websites zoals Alibaba.com. Hoe kunnen docenten in het mbo-
onderwijs studenten voldoende knowhow meegeven om online 
verstandige keuzes te maken? 
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E-commerce: méér dan alleen 
winst maken

Als we kijken naar het koopgedrag van jongeren, dan is het best 
opvallend dat mbo-studenten weinig leren over online verkopen. 
We merken dat e-commerce en online marketing inmiddels 
wel als vak wordt aangeboden bij de handels- en commerciële 
opleidingen, maar de focus ligt daar vooral bij het verdienen van 
geld door middel van online activiteiten. Maar is e-commerce 
inmiddels niet het nieuwe economische vak geworden dat 
relevant is voor elke mbo-student?
 
En niet alleen om vaardigheden op te doen om online winst 
te maken. Vooral de andere aspecten, zoals een veilige 
webshop herkennen, hoe bedrijven omgaan met zoek- en 
internetgeschiedenis en welke rechten en plichten je als 
consument hebt, zijn waardevolle lessen voor jongeren. 
Ongeacht of zij een technische, mediagerelateerde of 
verzorgende mbo-opleiding volgen.

“Is e-commerce inmiddels 
niet relevant voor elke 

mbo-student?”



Hoe maak je een mbo’er 
enthousiast?

Dat mbo-studenten kennis moeten hebben van E-commerce en 
online marketing staat eigenlijk als een paal boven water. Maar 
hoe pak je dat als docent aan? Het vak kan namelijk behoorlijk 
theoretisch zijn met lastige Engelstalige begrippen en technische 
handelingen. 

We weten dat mbo-studenten meer doeners dan denkers zijn. 
Daarom is het belangrijk om e-commerce in het mbo-onderwijs 
op een praktische manier aan te bieden. Nog te vaak worden 
de lessen over e-commerce theoretisch aangeboden waardoor 
studenten hun interesse verliezen. Juist de praktische onderdelen 
van het vak verhogen de motivatie van de studenten. Het gaat 
erom dat studenten uiteindelijk verstandige online consumenten 
worden die… 

niet alleen leren hoe je online geld kunt verdienen, 
maar het verdienmodel van webshops begrijpen.

niet direct op de eerste de beste webshop iets 
bestellen, maar kritisch zijn op de content, beveiliging 
en reviews van een webshop.

niet klakkeloos de cookies van een webshop 
accepteren, maar weten welke gevolgen dit heeft voor 
hun zoek- en internetervaring. 



Op zoek naar een lesmethode over 
e-commerce en online marketing

Het vakgebied e-commerce is zo breed dat het een uitdaging 
is om hier als docent grip op te krijgen. Met dit uitgangspunt 
begonnen wij met het schrijven van praktijkgerichte en 
toegankelijke lesmethodes over e-commerce en online marketing 
voor het mbo-onderwijs. 

Studenten doorlopen met onze methode een leerlijn waarbij 
de praktijk altijd centraal staat. Vaak oefenen zij met een eigen 
webshop. Je kunt als docent namelijk wel iets vertellen over 
webshops, maar nog beter is het om studenten er zelf één te 
laten bouwen.  

De marketingtechnieken worden vervolgens in en rondom de 
webshop in de praktijk toegepast. Studenten leren hoe websites 
hoog in Google komen te staan door middel van zoekwoorden, 
hoe ze zelf blogartikelen schrijven, en stellen een doelgroep 
op. Door gebruik te maken van aansprekende voorbeelden van 
Coolblue en Zalando wordt het studenten steeds duidelijker hoe 
de online wereld in elkaar steekt.

Onze kracht  
Inmiddels hebben al meer dan 1.600 mbo-studenten door 
het hele land met ons lesmateriaal gewerkt. We hebben al 
prachtige webshops voorbij zien komen, waarvan er een 
aantal zelfs daadwerkelijk ‘live’ zijn gegaan. Ons beoogde 
doel is echter niet om studenten alleen maar op te leiden tot 
webshopeigenaar. 

Onze doelstelling is dat jouw studenten bij het avondeten 
aan hun ouders kunnen vertellen over het social media 
fuik waarbij een algoritme bepaalt welke content ze te zien 
krijgen en welke risico’s dat met zich meebrengt. En dat 
studenten na ons lesprogramma een phishing mail weten 
te herkennen én wegklikken. Maar óók dat ze weten dat het 
eerste zoekresultaat in Google niet altijd het beste resultaat 
hoeft te zijn. Studenten opleiden tot kritische en verstandige 
jongeren, dát vinden wij het belangrijkste. 

Wat maakt ons materiaal hierin uniek? Hieronder een greep 
van onze Unique Buyer Reasons (om er maar een online 
term in te gooien). 

Praktisch (digitaal) geschreven lesmateriaal 
voor mbo‘ers 

Weinig voorbereidingstijd: de presentaties, 
toetsen en rubrics staan al klaar

Aansluiting op keuzedelen K0519 en K1104

Geschikt voor online en offline lessen (blended)



Keuzedelen

Ons materiaal is geschreven voor twee 
keuzedelen, namelijk: online marketing en 
het toepassen van e-commerce (K0519) 
en het keuzedeel online marketing 
(K1104). 
 
Studenten worden gedurende het 
programma dus ook gelijk voorbereid op 
het keuzedeel examen. Twee vliegen in 
één klap! 

Nieuwsgierig naar ons inkijkmateriaal?
Geloof jij in de meerwaarde van e-commerce in het mbo-onderwijs en wil je jouw studenten kennis laten maken met dit leuke 
en actuele vak? Registreer dan een gratis proefaccount op onze website en blader vrijblijvend door het inkijkmateriaal van onze 
lesmethodes. 

Proefaccount registreren

“De lesmethodes van JongOnline bevatten precies 
wat mbo-studenten nodig hebben. Vanuit de praktijk 
geschreven aangevuld met waardevolle opdrachten en 
werkvormen” 

“Het fijne aan e-commerce in het MBO is dat je, 
aan de hand van de theorie, werkt aan je eigen 
beroepsproduct. Ik leerde om mijn eigen website te 
maken en deze marketingtechnisch in te richten.”

“Ik beveel deze lesmethode van harte aan.  
Geschreven vanuit de praktijk en onze studenten 
vinden het prachtig!”

Lennart de Jong 
Docent

Jordy van der Veen
Student

Jan-Willem ten Hove
Opleidingsmanager

https://ecommerceinhetmbo.nl/registreren-proefpakket/
https://ecommerceinhetmbo.nl/registreren-proefpakket/


Wij denken graag mee!

Wil je een keer met ons sparren over hoe jij 
e-commerce het beste kunt inzetten of heb 
je vragen over ons materiaal? Neem dan 
contact met ons op via 
info@ecommerceinhetmbo.nl of bel ons. 
We denken graag met je mee!

Bronnen:
Nederlanders deden ruim kwart meer online aankopen in 2020 – Thuiswinkel.org

https://www.thuiswinkel.org/webshops/nieuws/nederlanders-deden-ruim-kwart-meer-online-aankopen-in-2020/

Welk percentage van Nederlanders koopt online? En wat... – CBS.nl
https://longreads.cbs.nl/nederland-in-cijfers-2020/welk-percentage-van-nederlanders-koopt-online-en-wat

Aantal nieuwe webshops gaat door het dak - De Ondernemer
https://www.deondernemer.nl/corona/retail/webshop-webwinkel-online-coronacrisis-groei-bolddata-kvk~3228043

Bekijk onze lesmethodes

Mathijs de Jong
Adviseur 

06 380 381 87      

info@ecommerceinhetmbo.nl

linkedin.com/in/mathijsdejong01
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