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Wat is FAQ schema?
FAQ schema is een vorm van structured data. Structured data is een stukje code dat je
toevoegt aan een pagina waarin je aangeeft wat voor soort content er op de pagina te
vinden is. Het FAQ schema is speciaal voor veelgestelde vragen.
In de code van je website geef je aan welk stuk tekst een vraag is en welk stuk tekst een
antwoord. Zo kan Google heel snel en duidelijk zien hoe je pagina in elkaar zit en
onderscheid maken tussen de verschillende soorten content. Als beloning hiervoor kan
Google deze vragen en antwoorden laten zien in de zoekresultaten.

Hoe kan ik FAQ schema implementeren op mijn website?
Kies de juiste pagina’s en schrijf de FAQ’s
Als eerste is het zaak om te gaan inventariseren op welke pagina’s je het schema wilt gaan
gebruiken. Je hebt hier een aantal mogelijkheden:
●
●
●

Pagina’s waar je graag een hoge CTR wilt hebben
Pagina’s waar je nu al in de top 10 scoort, maar nog niet op 1 staat
Pagina’s waar je graag goed op wilt gaan scoren

Je kan het beste pagina’s kiezen met een zoekwoord waar een redelijk hoog zoekvolume op
zit. Denk hierbij aan pagina’s die over onderwerpen gaan waar mensen vaak op zoeken. Val
hierbij ook terug op je zoekwoordenonderzoek. Op welke zoekwoorden zit een hoog
zoekvolume en scoor je al redelijk goed?
Vervolgens moet je voor al deze pagina’s minimaal 3 en maximaal 10 goede vragen en
antwoorden bedenken. Dit moeten prangende vragen zijn die mensen kunnen hebben over
het onderwerp van de pagina. Voor inspiratie kan je bijvoorbeeld bij je eigen klantenservice
navraag doen en kijken op websites zoals answerthepublic.com.
Maak het jezelf niet te moeilijk. Gaat je pagina over reizen naar China? Dan kan een vraag
zijn ‘In welke maand kan je het beste naar China reizen?’. De vragen hoeven dus niet te
diepgaand te zijn.

Voeg structured data toe aan de code van de pagina’s
Je kunt hierbij kiezen of je dit door de webbouwer laat doen of dat je gebruik maakt van een
plug-in in je CMS.

Door de webbouwer
De webbouwer kan FAQ schema gemakkelijk implementeren op de website. Hier heeft hij
twee mogelijkheden voor: JSON-LD of in de HTML.
Google geeft zelf aan de voorkeur te hebben voor JSON-LD, maar in de praktijk zien we dat
HTML ook prima werkt.
Beide methodes zorgen ervoor dat er in de code wordt aangegeven welk stukje tekst de
vraag is en welk stukje tekst het antwoord.
Naslagwerk voor de webbouwer: https://schema.org/FAQPage
Als je kunt programmeren met HTML of JSON-LD dan kan je het ook zelf toevoegen in de
code. Google heeft een uitgebreide uitleg op de website staan:
https://developers.google.com/search/docs/data-types/faqpage

Met een plug-in
Voor Wordpress bestaat er een plug-in die je kan toevoegen waarin je zelf gemakkelijk FAQ
schema kunt toevoegen. De plug-in heet Schema & Structured data for WP. Je voegt dan
via de plug-in het schema toe aan de pagina’s waarop je dit wilt. Vervolgens maak je een
FAQ-blokje op die pagina’s. De plug-in zorgt er dan voor dat de juiste code wordt
toegevoegd.
Deze plug-in is te gebruiken samen met andere content plugins zoals Elementor, DIVI
builder en Gutenberg. Maar ook bij de standaard versie van Wordpress is het te gebruiken.
Hier vind je een stap voor stap uitleg:
https://structured-data-for-wp.com/docs/article/how-to-setup-faq-in-schema-in-wordpress/
Het voordeel van deze methode is dat je geen webbouwer nodig hebt. Ook andere CMS
systemen hebben dit soort slimme oplossingen. Voor Umbraco zijn er bijvoorbeeld templates
die je kan toevoegen en voor Joomla is er een extensie.

Hoe kan ik controleren of ik het goed heb gedaan?
Rich Results Test
In de Rich Result Test-tool van Google kan je controleren of je de structured data hebt
toegevoegd. Vul de url in van de pagina waar je het schema op hebt gezet. Als je bij de
‘detected items’ een stukje met FAQ ziet staan met daaronder een groen vinkje, weet je dat
het goed is gegaan.

Google Search Console
In Google Search Console kan je ook controleren of de structured data wordt gedetecteerd.
In het menu ook de linkerkant zie je dan het kopje ‘veelgestelde vragen’ staan. Als je hierop
klikt kan je zien welke pagina’s volgens Google het FAQ schema hebben en of dit goed is
toegevoegd.

Voorbeelden uit de praktijk:
https://www.zandstuve.nl/camping-ommen

https://www.tui.nl/p/vakantie/verenigde-staten/

https://www.booking.com/city/nl/groningen.nl.html

https://comebackmarketing.nl/voeg-faq-schema-toe-aan-de-veelgestelde-vragen/

