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Je kennis  &  expert ise  delen met anderen is  je

ta lent?  En je  wi l  dat  graag ook onl ine doen? Dan

is  het  hoog t i jd  voor  je  e igen onl ine tra in ing!  Of

nog beter :  je  e igen onl ine Academy!

#theskyisthel imit

 

In  deze booklet  leer  je  hoe je  - in  5  stappen-  de

basis  voor  je  onl ine tra in ing of  workshop kan

bouwen.  

In  5  stappen ontdek je  hoe je

de basis  legt  voor  je  e igen

onl ine tra ining (of  workshop) .  

 

Scrol l  snel  naar  onder .

JE EIGEN ONLINE TRAINING!  EINDELIJK!

5 STAPPEN

wij  z i jn

http://try.thinkific.com/teacheroes


In  deze stap ga je  bepalen wat  het

leerdoel  i s .  Wat  gaat  je  deelnemer

leren? 

 

SETTING THE SCENE.

STAP



Al les  start  met  het  bepalen van het  “ leerdoel ”

van je  onl ine tra in ing.  Wat  moet  je  deelnemer

geleerd hebben op het  e inde van je  onl ine

tra ining? 

 

Dit  leerdoel  i s  enorm belangr i jk  en mag je

nooit  u i t  het  oog ver l iezen wanneer  je  je  onl ine

tra ining gaat  u itwerken.  Je  deelnemers

investeren namel i jk  t i jd  (en mogel i jks  geld)  om

je onl ine tra in ing te  volgen.  Het  spreekt  voor

z ich dat  je  deelnemers  er  ook iets  wi l len

uithalen voor  z ichzel f .

 

Zorg er dus voor dat je het leerdoel  goed
kadert in het begin van je online training.
Vervolgens stem je je online training hierop
af zodat het leerdoel  tegen het einde wordt
behaald.  Zo speel  je in op de juiste
verwachtingen van je deelnemers.

SETTING
THE
SCENE.

STAP



In  je  scr ipt ,  of  draaiboek,  zet  je  de

grote l i jnen uit .  

 

BECOMING A
SCRIPTWRITER.

STAP



In  hoeveel  delen wi l  je  jouw onl ine

tra ining opbouwen?

In hoeveel  lessen?

Denk a l  even na over  de korte  inhoud van

elke les .

Denk ook a l  even na over  het  type dat  e lke

les  moet  kr i jgen:  v ideo? s l ides? een

oefening? enz . . .  

Een onl ine tra in ing bouw je  stap voor  stap

op.  Een draaiboek (of  scr ipt )  helpt  je  om

al les  u it  te  tekenen.  In  je  draaiboek schr i j f  je

namel i jk  de vol ledige inhoud van jouw

onl ine tra in ing uit .  Tot  in  het  detai l .

 

Maar  hoe start  je  h ieraan? Denk a l  eens na

over  de volgende vragen:

 

Hoe meer  var iat ie ,  hoe beter .  Zo hou je  heel

de t i jd  de aandacht  van je  deelnemer .

BECOMING
A SCRIPT-
WRITER.

STAP



Per  les  ga je  nu bepalen welk  type

les  d it  wordt .  Een v ideo? Een

presentat ie?  Een oefening? Een

quiz?  Een survey? 

 

Var iat ie  =  key .

MIX & MATCH.

STAP



Hoe meer  je  je  deelnemers  in  je  onl ine

tra ining kan betrekken,  hoe meer  impact  je

onl ine tra in ing heeft !  

 

A ls  je  een of f l ine tra in ing of  workshop geeft ,

dan kan je  ze l f  inschatten en bi jsturen

wanneer  de aandacht  van je  deelnemers

mindert .  # i thappenstothebest  

 

V ia  een onl ine tra in ing kan je  dat  n iet .  

 

Dit  los  je  op door  var iat ie  in  je  onl ine

tra ining te  voorz ien .  

 

Werk met een mix  van v ideo’s ,  presentat ies ,

audio  opnames,  download oefeningen,  een

leuke quiz ,  een survey ,  een opdracht ,…  

MIX &
MATCH.

STAP



Top,  je  scr ipt  heeft  a l  vorm

gekregen!  Nu ga je  a l les  u itwerken.  

 

Teksten schr i jven,  presentat ies

maken,  downloads creëren,  de

vragen voor  je  quiz  opstel len , . . .

AND... ACTION!

STAP



Voor  welke lessen wi l  je  s l ides  gebruiken?

Werk je  s l ides  uit .  

Voor  welke lessen wi l  je  oefeningen

inzetten? Werk je  oefeningen uit .

Werk je  vragen/(keuze)antwoorden uit

voor  je  surveys  en quizzes .

Enz . . .

T i jd  voor  het  grote werk!  Neem je  structuur

van je  draaiboek erbi j  en schr i j f  je  lessen uit .  

 
TIP:  Overtuig met je inhoud en laat zien
dat j i j  de expert bent.
 

 

TIP:  Denk ook aan het visuele aspect
wanneer je je sl ides,  oefeningen, . . .
maakt.  Het oog wil  ook wat ; )
 

AND...
ACTION!

STAP



Een persoonl i jke  touch is  belangr i jk .

En dat  kan je  doen met . . .  v ideo 's .  

 

Hou deze v ideo 's  kort  &  beperk het

tot  de essent ie .

LET'S ROLL.

STAP



De laatste stap :  a ls  je  een onl ine tra in ing

wi l ,  i s  het  belangr i jk  om het  persoonl i jk  te

maken.  Je  deelnemers  wi l len uiteraard van

jou leren,  en dan wi l len ze  weten welk

gezicht  er  achter  jouw geweldige content

z i t .

 

Het  gebruik  van v ideo’s  is  ideaal  om je

onl ine tra in ing extra  leuk te  maken èn de

aandacht  van je  deelnemers  te  vergroten.

 

 

 

 

 

Een belangri jke t ip :  Hou deze kort .

Maximum 3 minuten.  Zo vergroot  je  de

focus van je  deelnemers .

LET'S
ROLL.

STAP



klik

hier

Wil  je  graag meer  weten? Wi l  je

graag extra  downloads om je  op weg

te zetten? Wi l  je  graag een idee

kr i jgen hoe jouw onl ine tra in ing er

kan uit  z ien? Volg dan zeker  onze

grat is  onl ine tra ining.

I  WANT MORE!

-  MISTI  BURNMEISTER -

MEER INFO NODIG?
Neem een k i jk je  op onze website

(www.teacheroes .be)

 of  stuur  ons een

 e-mai l  op hel lo@teacheroes .be .  

We helpen je  graag!

wij  z i jn
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