
In 6 stappen naar je
online programma 

zonder dat dit 
veel geld en tijd kost.

QuickStart
Guide.

www.teacheroes.be© teacheroes

http://www.teacheroes.be/


THANKS!
Bedankt om in te schrijven voor

deze Quickstart Guide.

Gewoon al, voor de moeite alleen,
heb ik iets speciaal voor jou. Op

het einde verneem je er meer
over.

Veel leesplezier, Elke van
teacheroes.

© teacheroes
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Tell me and I forget.

Teach me and I may remember.

Involve me and I learn.

Words To Live By

Benjamin Franklin

© teacheroes



Laat je business
groeien door een
online programma
aan te bieden.

Maar wat kan je allemaal aanbieden in
zo'n online programma?
Werkelijk, the sky is the
limit! Er zijn eindeloos veel mogelijkheden.
Laat je inspireren (maar vooral niet beperken)
tot de voorbeelden hierna.

© teacheroes
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LAAT JE INSPIREREN.

TUTORIALS

VIDEO
TRAININGEN

EBOOKS,

GUIDES,

BOOKLETS,

ROADMAP,..

.

TEMPLATE
LIBRARY

KNOWLEDGE
LIBRARY

MASTERCLASS

BLENDED
LEARNING

MINI
COURSE

DRIP
CHALLENGE



MEER
WETEN?

Laat je inspireren door mijn blog.

Klik hiernaast en lees mijn blog
voor extra inspiratie.

https://www.teacheroes.be/pages/wat-zijn-de-mogelijkheden-met-je-online-programma


Welk platform? Er
zijn zoveel
mogelijkheden!

Ik heb gezocht, getest en
gevonden. Mijn favoriet is
Thinkific.
Hierna leg ik uit waarom. Beetje
benieuwd? Klik hiernaast en maak alvast
een gratis account aan. Deze gratis
account is geen tijdelijke proefaccount of
zo! Je kan er werkelijk online trainingen
mee verkopen. Gratis dus! En voor
eeuwig!

klik
hiernaast.

http://try.thinkific.com/teacheroes


THIS IS WHY I LOVE THINKIFIC.

Je krijgt veel
voor weinig
geld.

Je kan meteen
aan de slag met
hun gratis
account die
zeer uitgebreid
is.

Geen
transactiekosten.

Zelfs niet in de
gratis account.

Prachtig
design.

Een intuïtief
bouwpakketje.

Enorm
gebruiks-

vriendelijk.

Enorm
onderhouds-

vriendelijk.

Geen
vervelende
updates.

Bied Ideal en
Bancontact aan
met de gratis
integratie van
Shopify Lite.

Top customer
service & help
center.



DE GRATIS
ACCOUNT =

FANTASTISCH.
De gratis account is geen tijdelijke

proefaccount of zo! Je kan er werkelijk
online trainingen mee verkopen. Gratis

dus! En voor eeuwig! Zolang je geen
upgrade nodig hebt.

Er is zelfs een gratis integratie 
met Shopify! 

Wat is nog inbegrepen in 
de gratis account? 

Klik hiernaast 
en lees mijn blog.

https://www.teacheroes.be/pages/waarom-is-de-gratis-account-van-thinkific-zo-fantastisch


MIJN
FAVORIETE

FEATURE VAN
THINKIFIC?

Voor amper $ 9 / maand kan je
Bancontact en Ideal aanbieden aan je

klanten. HOE?
Je kan gratis integreren met Shopify

Lite. That's right. Zonder Zapier. En je
kan dit zelfs al in de gratis account van

Thinkific.

Meer weten? 
Klik hiernaast en lees 

mijn blog hoe je dit doet.

https://www.teacheroes.be/pages/hoe-kan-je-bancontact-en-ideal-aanbieden-met-thinkific-en-dit-zonder-dat-het-veel-geld-kost


In amper 6 stappen zet
je je online training op
in Thinkific.

STAP 1 is het opzetten van je gratis
account. STAP 6 is het delen van je
online training met de hele wereld.
Hierna leg ik uit hoe je van stap 1 naar
stap 6 gaat. Nog steeds een beetje
benieuwd? Klik hiernaast en maak een
gratis account aan. Remember, deze
gratis account is geen tijdelijke
proefaccount of zo! Je kan er werkelijk
online trainingen mee verkopen. Gratis
dus! En voor eeuwig!

http://try.thinkific.com/teacheroes


In 6 stappen
naar je 

Thinkific 

online 

programma.

set-up van je gratis
account

ACCOUNT01

set-up van je online
training

COURSE

02

ontwerp je home page
HOME PAGE03

publiceer je online training
PUBLICEER

04

deel je online training
DEEL

05

06

COURSE

COURSE PAGE
ontwerp je course page

© teacheroes
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STAP 1: SET-UP VAN
JE GRATIS ACCOUNT.
Je zal zien dat je met deze gratis account al een heel eind ver komt. 
Eén van de grote voordelen van Thinkific als je het mij vraagt. 

Hosting is inbegrepen.
SSL is inbegrepen.
Je kan 3 online trainings opzetten.
Je kan deze aanbieden aan onbeperkt veel
deelnemers.
Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk.

Gemakkelijk en gratis
te koppelen met Paypal en Stripe.
Gemakkelijk en gratis te koppelen met
Shopify Lite ($ 9 / maand) om Bancontact en
Ideal aan te bieden.
Prachtig design van je home, course
& andere pagina’s

© teacheroes

Dit zijn de belangrijkste 
features.



STAP 1: SET-UP VAN
JE GRATIS ACCOUNT.

Surf naar de home page
van Thinkific door hiernaast
te klikken. 
Meld je aan met je e-mail adres en klik
op Get Started Free. 
Vul je voornaam, achternaam en
paswoord in. 
Klik op Create your account.

klik
hiernaast.

© teacheroes

! De aanmaak van je gratis account is geheel
vrijblijvend. Deze blijft gratis zolang je zelf
geen update wenst. Er worden dus GEEN
kosten in rekening gebracht.

http://try.thinkific.com/teacheroes


STAP 1: SET-UP VAN
JE GRATIS ACCOUNT.

Je krijgt een bevestiging per e-mail.
Klik op Log in to your site.
Je kan ook inloggen rechtstreeks via de
Thinkific website. Klik dan rechts bovenaan
op Sign In.

Van zodra je bent ingelogd, zijn er een paar
zaken die je best al eens bekijkt. 
De meest belangrijke zijn je Admin
Dashboard, de Course Builder en de Site
Builder.

Ga op verkenning in je account. 

© teacheroes
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STAP 2: CREËER JE
ONLINE TRAINING.
In deze stap leer je hoe je, als onderdeel van je
online programma, je online training opzet en hoe je
de structuur van je online training vorm geeft.
 
Dit gebeurt in de Course Builder.

Navigeer naar Manage Learning Content
Selecteer Courses
Selecteer + New Course rechts bovenaan
Of klik op een online training
Off you go!

Waar vind je de Course Builder?

© teacheroes
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STAP 2: CREËER JE
ONLINE TRAINING.

HOE? Navigeer naar Manage Learning
Content en klik op Courses.
Selecteer + New
Course rechts bovenaan.

Het bouwen van een online
training kan - zeker in het begin
- overweldigend zijn. 
Hoe begin je eraan? De course
templates helpen je al een eind verder.

COURSE TEMPLATES

© teacheroes
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STAP 2: CREËER JE
ONLINE TRAINING.

Om lessen aan je online training toe te
voegen, moet je eerst een nieuw hoofdstuk
(= chapter) maken. 
Je kan hoofdstukken zien als 'containers'
die één of meer lessen bevatten.
TIP. Bij het uitwerken van je content op
papier, maak je dus een opdeling in
hoofdstukken en lessen. Een hoofdstuk (of
chapter) kan je zien als een milestone. Een
les (of lesson) als een stap.

© teacheroes
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VARIATIE 

IS KEY.

Werk met voldoende variatie in
je lessen om de focus van je
deelnemer te behouden.
Thinkific heeft verschillende
type's lessen. De meeste zijn
ook beschikbaar in de gratis
account (9 om exact te zijn).

© teacheroes

Meer weten? 
Klik hierboven en lees 

mijn blog  over hoe je in 5 stappen de
basis legt van je online training.

https://www.teacheroes.be/pages/hoe-bouw-je-in-5-stappen-de-basis-voor-je-eigen-online-training


STAP 3: ONTWERP JE
HOME PAGE.
Je home page leidt de bezoekers van je website naar de juiste plaats. Handig als je
van plan bent meer dan één online training te maken en aan te bieden. 
Je eigen Academy bijvoorbeeld? 

Je home page ontwerp je in de Site Builder.

Ga naar Design Your Site
Selecteer Site Builder
Off you go!

Waar vind je de Site Builder?

© teacheroes
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STAP 3: ONTWERP JE
HOME PAGE.

Het thema bepaalt de look & feel van je home
page (en andere Thinkific pages). 
Binnen Thinkific heb je enkele thema's (met ieder
enkele stijlen) waaruit je kan kiezen.

Standaard is je home
page opgebouwd uit 3 zaken: de header,
sections en de footer. 
Kies je favoriete sections om een overtuigende en
knallende home page te ontwerpen. Je kan
alles nog aanpassen.

Kies je favoriete thema. 

Pas je header, banner & andere sections aan.

© teacheroes
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STAP 3: ONTWERP JE
HOME PAGE.

Bewonder je home page. 

Ondertussen heeft je home page al vorm gekregen.
Bewonder je resultaat via "preview website" en geef
jezelf een verdiend compliment!

© teacheroes
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EASY
PEASY.
Je kan echt gewèldige dingen doen met
Thinkific. En het is zo gemakkelijk! Je
hoeft echt geen IT-er te zijn. Dat ben ik
ook niet ;). 

Klik hiernaast, kijk even naar mijn
website en scroll naar onder. Je zal zien
dat deze is opgebouwd uit
verschillende "blokken". Die zijn
allemaal voorgeprogrammeerd in
Thinkific. Jij kiest welke je wil. En dan
pas je de tekst, foto en lay-out aan. Het
wijst zichzelf uit.

© teacheroes
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STAP 4: ONTWERP JE
COURSE PAGE.
Wat is een course page? Bij elke online training hoort een eigen landingspagina
 (i.e. sales pagina). Deze wordt automatisch gecreëerd van zodra je een nieuwe online training maakt. 

Elke online training heeft dus een aparte course page.

Via de course page kan je je online training in de
spotlight zetten om zo deelnemers te overtuigen om
in te tekenen voor je online training. Het is dus belangrijk
om een overtuigende en converterende course page te
bouwen. Kan perfect in Thinkific.

IN THE SPOTLIGHT!

© teacheroes
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STAP 4: ONTWERP JE
COURSE PAGE.

Ga naar Design Your Site en klik op Site Builder.
In het Site Builder-menu, selecteer Courses
om alle course pages te zien. 
Kies de course page die je wil bewerken
(d.w.z. selecteer de naam van je online training).

Standaard is je course page opgebouwd uit
deze sections: de BANNER en de Curriculum
[smart section]. 
Een extra section die je zeker moet toevoegen is
de Instructor(s) section. Hier stel je jezelf voor.

Place to be = de Site Builder

Pas je sections aan

© teacheroes
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STAP 4: ONTWERP JE
COURSE PAGE.

Ondertussen heeft je course page ook al vorm
gekregen. 
Benieuwd? Ga naar de tab settings van
de Course Builder. 
Onder de basic settings vind je de course url.
Copy/paste deze in je browser. 
Bewonder je resultaat en geef jezelf -alweer-
een verdiend compliment!

Bewonder je course page. 

© teacheroes
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STAP 5: PUBLICEER
JE ONLINE TRAINING.
Van zodra je je online training publiceert, wordt deze zichtbaar voor bezoekers en
kunnen deelnemers zich inschrijven. Spannend!

We overlopen eerst nog enkele belangrijke settings.

Je kan je online training op elk moment terug op
draft zetten. Dat betekent dat deze niet
langer zichtbaar is voor deelnemers.

Ben je nog niet 

“ready-to-launch”?

© teacheroes
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STAP 5: PUBLICEER
JE ONLINE TRAINING.

Je course image en omschrijving worden
gebruikt in link previews op sociale media
alsook bij het afrekenen (check-out). 
HOE? Dit doe je in het tabblad Settings van de
Course Builder.

Upload je course image en korte omschrijving. 

© teacheroes

http://try.thinkific.com/teacheroes


STAP 5: PUBLICEER
JE ONLINE TRAINING.

Als je je online training gratis aanbiedt, hoef
je niets te doen. Dit is namelijk de standaard
instelling. 
Als je je online training betalend wil aanbieden,
heb je eerst een payment service
provider nodig. 
Ga naar Market &
Sell en selecteer Integrations.
Onder E-commerce kun je integreren met
Stripe en / of PayPal. Hier kan je ook integreren
met Shopify.

Voeg een prijs toe.

© teacheroes
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STAP 5: PUBLICEER
JE ONLINE TRAINING.

Dan kan je gratis integereren met Shopify Lite.
Je hebt dus geen Zapier of zo nodig voor de
integratie tussen Thinkific en Shopify Lite.
Een Shopify Lite plan kost $ 9 / maand. Je
gebruikt enkel de check-out van Shopify.
Je kan in Shopify Bancontact en Ideal
inschakelen.
Je hebt wel een Mollie account nodig. Een
Mollie account is gratis. Je betaalt enkel
transactiekosten.

Wil je Bancontact en Ideal aanbieden? 

MEER WETEN? Klik hiernaast en
lees mijn blog hoe je dit doet.

https://www.teacheroes.be/pages/hoe-kan-je-bancontact-en-ideal-aanbieden-met-thinkific-en-dit-zonder-dat-het-veel-geld-kost


STAP 5: PUBLICEER
JE ONLINE TRAINING.

Onder het tabblad Publish van je Course
Builder heb je de mogelijkheid om je online
training te publiceren. 
Je zal zien dat er 3 opties zijn: Draft / Pre-order
& Published.

Publiceer je online training.

© teacheroes
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STAP 6: DEEL JE ONLINE
TRAINING MET DE WERELD.
Van zodra je online training gepubliceerd is, kan je je online
training naar iedereen sturen door de link te delen.

You are almost there!

© teacheroes
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Al heel wat settings heb je gaandeweg
aangepast bij het doorlopen van de 6 stappen.
Er zijn nog enkele settings die je best
even aanpast zoals je course player theme, je
course player styles en je course player logo. 
Hoe? Ga naar Admin Dashboard en selecteer
Settings.

De laatste puntjes op de i. 

STAP 6: DEEL JE ONLINE
TRAINING MET DE WERELD.

© teacheroes
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Met de link van je home page.
Met de link van de landingspagina van je online
training (= je course page).
Met de link naar je course check-out.
Je kan vanuit Thinkific ook rechtstreeks posten
op social media.
Via het affilate programma in Thinkific.

Er zijn verschillende manieren om je online
training te delen:

STAP 6: DEEL JE ONLINE
TRAINING MET DE WERELD.

© teacheroes
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YOU DID IT!

Je hebt de 6 stappen doorlopen! 

Je hebt dus alvast een idee
gekregen hoe gemakkelijk het is.
Wil je meer in de diepte duiken?

Dat kan met onze online
trainings.

Hierna vind je meer info.

© teacheroes



Wil je zelf aan de
slag gaan? Check
out our online
trainings.

Voor de doe-het-zelver heb ik enkele online
trainings in petto die je begeleiden bij het
opzetten van je online programma in Thinkific.

https://www.teacheroes.be/courses/the-6-steps-challenge
https://www.teacheroes.be/courses/hoe-maak-je-je-online-programma-in-Thinkific


Aan de hand van korte en
praktische demo video's krijg

je een voorsmaakje van je
Thinkific account alsook de 6

stappen.
We duiken in de diepte. Aan de hand van

korte en praktische demo video's,
instructies en downloads begeleid ik jou

stapsgewijs hoe je je online training opzet.

GRATIS MINI COURSE
The 6-Steps-Challenge

ONLINE TRAINING
Hoe maak je je online programma

in Thinkific? (prijs: € 199)

https://www.teacheroes.be/courses/the-6-steps-challenge
https://www.teacheroes.be/courses/hoe-maak-je-je-online-programma-in-Thinkific


KLIK
HIERNAAST
OM IN TE
SCHRIJVEN.

Aan de hand van korte en
praktische demo video's
krijg je al een goed beeld
van je Thinkific account
alsook de 6 stappen.

gratis
© teacheroes
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SCHRIJF JE IN.

Korte en praktische demo video's.
Stap-voor-stap instructies en
screenshots.
Leuke downloads.
Demo video's over de integratie tussen
Shopify & Thinkific inclusief Shopify
tips.
Meer info over de verschillende les
type's, course templates, sections,...
Hoe maak je een converterende en
overtuigende home en course page?
En zoveel meer...

DIT KRIJG JE ALLEMAAL:

€ 199
© teacheroes

Klik hier.

https://www.teacheroes.be/courses/hoe-maak-je-je-online-programma-in-Thinkific
https://www.teacheroes.be/courses/hoe-maak-je-je-online-programma-in-Thinkific


YES YOU!

GENIET NU
VAN 20%

KORTING.
Geef coupon code
"IAMVERYSPECIAL" in bij de
check-out en betaal € 159,20
ipv € 199 voor de online
training "Hoe maak je je online
training in Thinkific".

Start nu! 
Klik hiernaast en schrijf je in.

€ 199
€ 159,20

klik
hiernaast.

https://www.teacheroes.be/courses/hoe-maak-je-je-online-programma-in-Thinkific
https://www.teacheroes.be/courses/hoe-maak-je-je-online-programma-in-Thinkific


MEET TEACHEROES.

Elke Van den Eynde
Founder van teacheroes

Je zal het met me eens zijn als ik zeg dat het -meer en meer- belangrijk wordt om
je diensten niet alleen offline, maar ook online, aan te bieden. 

Je kan dus niet meer achter blijven met een online programma. 
Bovendien gaan we met zijn allen overal, en vooral online, op zoek naar

kennis. Kennis die ons verder helpt in onze eigen zaak of professioneel leven.
Maar ook in ons privé-leven. Jouw kennis dus. 

Je kan je business dus heel makkelijk laten groeien door je diensten ook online aan
te bieden. Maar hoe doe je dat? Hoe tover je je offline programma om naar een online

concept? Want naast -uiteraard- interessant, moet je
online programma ook gebruiksvriendelijk, gevarieerd maar vooral (en zoals steeds als

je kennis & expertise deelt) impactvol zijn. 

Hoe maak je die online vertaalslag? Hoe zet je een impactvol online programma
op naast je offline diensten? Zonder dat het veel geld en tijd kost? 

Ik leer het je graag in Thinkific. Veel succes met je online programma. Groetjes, Elke



CONTACT EN MEER.

Surf naar onze website
Klik hiernaast en surf away.

Heb je
vragen?

Stuur me een e-mail.
Stuur me een mailtje op

hello@teacheroes.be moest je vragen

hebben of een verkennend gesprek willen..

Volg teacheroes op Instagram,

Facebook en LinkedIn.

http://www.teacheroes.be/
https://www.instagram.com/teacheroes/
https://www.facebook.com/teacheroes/
https://www.linkedin.com/company/teacheroes/
mailto://hello@teacheroes.be


CONTACT EN MEER.

Schrijf je in op mijn
nieuwsbrief.

Klik hiernaast en schrijf je in.

Volg teacheroes op Instagram,

Facebook en LinkedIn.

Benieuwd
naar mijn

tips & tricks?

Klik hieronder 

en lees mijn blog.

https://www.instagram.com/teacheroes/
https://teacheroes.us18.list-manage.com/subscribe?u=07ae67fe252a7a901018776d9&id=1016108db2
https://www.facebook.com/teacheroes/
https://www.linkedin.com/company/teacheroes/
https://www.teacheroes.be/pages/blog

