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Introductie 
Om uw evenement- of cursus-aanbod gestructureerd aan te bieden 
aan het internet bestaan er “Schema’s” waaraan dit aanbod moet 
voldoen. Wanneer u gegevens in de juiste structuur op uw website 
publiceert zullen zoekmachines het sneller oppikken en vaak ook 
netjes weergeven. 

Veelgebruikte schemas zijn Event en Course vanuit ons perspectief 
als reserveer systeem voor de hand liggend. Maar ook Local-
business om de openingstijden geautomatiseerd aan te passen aan 
een eventueel wisselende situatie is mogelijk. 

Er zijn op dit moment maar een beperkt aantal beschikbare 
gevalideerde velden op te geven, maar er is een grotere lijst met 
mogelijkheden “Pending” 

https://developers.google.com/search/docs/data-types/course 
https://pending.schema.org/Course 

In onze handleiding staat voorbeeld code om de gestructureerde 
data te vullen met i-Reserve variabelen. 

Zie:http://support.i-reserve.net/nl/ontwikkelaar/klant-pagina/hulp-
paginas/activiteit-detail/ 
http://support.i-reserve.net/nl/ontwikkelaar/klant-pagina/hulp-
paginas/product-detail/  

i-Reserve; 
flexibel voor 
Zzp, mkb en 
grootzakelijk 

   

Achter i-Reserve staat 
een enthousiast en 
professioneel team. 
Samen hebben we in de 
afgelopen 15 jaar i-
Reserve ontwikkeld tot 
een highlevel en breed 
inzetbaar systeem. i-
Reserve is ontwikkeld 
als een online 
reserveringssysteem 
maar biedt dankzij de 
uitgebreide 
functionaliteiten en 
modules een totaal 
oplossing voor iedere 
sector. 
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Om een beeld te krijgen van wat deze microdata is en hoe belangrijk 
het is voor de optimalisatie van de vindbaarheid zijn vele artikelen op 
internet te vinden. 

“Microdata is een vorm van gestructureerde data die je in HTML5-
code kunt verwerken. In andere woorden: door in de HTML-code van 
je website microdata te verwerken vertel je de zoekmachines meer 
over de aard van je website en de betekenis van je content. Je geeft de 
zoekmachines gedetailleerdere informatie waardoor ze de content 
beter kunnen begrijpen.” 

Bron: https://www.emerce.nl/best-practice/optimaliseer-website-
schemaorg-microdata 

Het is belangrijk om de juiste data te publiceren en te voorkomen dat 
de zoekmachines er “verdwaald” in raken. Zorg dus dat je de best 
practices gebruikt. 

Naast ons voorbeeld in de handleiding van schema.org zijn er ook 
andere aanbieders. In het artikel van link-asistant.com staat (in het 
engels) veel info over het gebruik daarvan. 

https://www.link-assistant.com/news/structured-data.html 

“Furthermore, structured data opens a new world of user 
functionality. If a site uses structured data, web browsers can provide 
an enhanced user experience. For example, an event on a web page 
can be directly imported into a user's desktop calendar; users can 
book tickets to a movie or concert right from the search results page, 
and find the phone number of the nearest restaurant to have dinner 
afterwards.” 
 
 
 

 

 

 

  

Quote 
   

Het grote voordeel wat 
I-reserve biedt is dat er 
op elke plek een 
reservering kan worden 
gemaakt. Of dat nou bij 
een bungalow is, bij de 
receptie, of bij de 
horeca. Het kan overal. 
Mocht er een extra 
activiteit aangemaakt 
moeten worden dan kan 
ik dit met enkele 
drukken op de knop 
aanmaken in I-reserve. 
Kortom, een 
gebruiksvriendelijk en 
zeer overzichtelijk 
systeem waar iedereen 
makkelijk mee kan 
werken! 

Nick Hallink,  
Landal Aelderholt 
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Conclusie 
Met en relatief simpele setup kunt u gestructureerde data 
toevoegen aan de broncode van i-Reserve. Hiermee vergroot u niet 
alleen de vindbaarheid in verschillende zoekmachines, maar ook de 
gebruikerservaring verbeterd. 

Het feit dat de grote zoekmachines op dit gebied de strijdbijl 
hebben begraven en samenwerken voor één microdata-standaard 
zegt eigenlijk al genoeg: microdata is belangrijk en zal voorlopig 
ook belangrijk blijven. 

Lees meer over de mogelijkheden van i-Reserve. 
https://i-reserve.nl/voordelen/ 

http://support.i-reserve.net/nl/algemene-informatie/case-studies/ 
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Toon van Doorn 

Meer informatie: 
https://i-reserve.nl 

https://www.teqa.nl 

https://schema.org/ 

https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/ 

 

Contact TEQA Webdiensten 

info@teqa.nl 
030-670 5472 

Quote 
   

Ik was altijd wel zo'n 
half uur per reservering 
bezig om alles in orde te 
maken, mail te 
beantwoorden, 
bevestigen en dergelijke. 
Met i-Reserve is dat nog 
maar twee minuten en 
ik heb alles 
overzichtelijk in één 
systeem. 

Lia Valkering, 
Sint Lucas Andreas 
Ziekenhuis 


