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Maak een online cursus

Checklist



Wat zijn je (bedrijfs)doelen?

Wie is de doelgroep? Voor wie creëer je waarde?

Heb je al een relatie met deze doelgroep? Kun je ze bereiken?

Wat is het probleem van je doelgroep? Of welke behoefte vervul je?

Is online leren de beste oplossing?

Waarom kies je voor online only? 

Of toch voor een combinatie met offline bijeenkomsten?

Wie zijn je concurrenten? 

Wat bieden zij voor welke prijs?

En hoe onderscheid je je van je concurrenten? 

Waarom moet de deelnemer kiezen voor jouw cursus?

Wil je deelnemers toetsen op de verworven kennis?

Wat wil je deelnemers meegeven of uitleggen? Bewustwording? Of in actie komen? 

Zijn er nog trends, ontwikkelingen of context waarmee je rekening moet houden?

Wil je een certificaat uitreiken?

Hoe ga je interactie bieden?  Bijv. interactie (momenten) tussen deelnemers?

Of organiseer je online bijeenkomsten waarin deelnemers kunnen sparren?

Welk interactiekanaal is het voorkeurskanaal van je doelgroep? 

Kies je voor een sociaal medium of los je interactie op in het leerplatform?

Verbind je coaches aan deelnemers of aan teams?
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Wat zijn de leerdoelen? En (hoe) maak je ze duidelijk aan je deelnemers?

En wanneer zijn de leerdoelen bereikt?

Wat voor soort leeractiviteiten bied je aan? Bijv. lezen, kijken, luisteren, doe-

opdrachten, quizzen, discussies e.d.

Hoe arrangeer je al die verschillende leeractiviteiten? In welke volgorde of

clustering bied je lesmateriaal aan? Maak je bijv. modules? 

Wat gaat men leren in iedere module?

Kies je voor synchrone activiteiten? Waar deelnemers tegelijkertijd via bijv. een live

webinar leren, samenwerken en direct feedback krijgen? 

Of kies je voor asynchrone activiteiten? In eigen tijd en op eigen tempo?

Mogen deelnemers die sneller door de lesstof gaan, alvast vooruit of niet? 

Of kies je voor een combinatie van synchroon en asynchroon?

Bij welk leermoment haak je aan?

Hoe motiveer je deelnemers? En hoe houd je ze betrokken?

Ga je als trainer feedback geven? Bijv. op inleveropdrachten?

Wil je leeractiviteiten bundelen voor een overzichtelijke flow van leren?

Of wil je leercontent via een social media kanaal of e-mail verspreiden?

Wat wil je dat je deelnemers doen? Samenwerken, discussiëren, praktijkgericht

werken, iets maken, onderzoek of kennis verwerven?

Hoe laat je deelnemers oefenen met opgedane kennis of vaardigheden?

Kun je ook personaliseren of content aanpassen aan individuele wensen?

Kies je voor microlearning of push notificaties via e-mail?

Heb je een Learning Management Systeem of leerplatform nodig? Weet je al welk?

Wil je een content bibliotheek aanleggen en voor een volgende editie

hergebruiken?

Learning design
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Heb je al lesmateriaal liggen? Of begin je van scratch?

Is alle content van jezelf of gebruik je materiaal van anderen? Copyrights?

Hoe en waar sla je alle content op?

Heb je voldoende afwisseling in vorm, opdracht en inhoud?

Is de content in de juiste Tone-of-Voice, in de taal van de deelnemer?

In welke vorm wil je content aanbieden? Welke vorm past bij de deelnemer? Bijv.

podcast of video of animatie?

Heb je al videomateriaal? Of ga je bijv. smartphone filmpjes maken? 

Of ga je voor professioneel filmmateriaal?

Heb je een verhaal te vertellen of gebruik je andere story telling componenten?

En veel beeldmateriaal?

Kun je downloads aanbieden, bijv. templates of invuloefeningen?

Heb je een storyboard en/of script nodig?

Zijn er nog externe factoren of omstandigheden die je moet meenemen?

Heb je de content getest op de doelgroep?

Wat is de gewenste tijdslijn voor de hele cursus? 

Hoeveel tijd is een deelnemer kwijt per activiteit en in totaal?

Is een deel van de content optioneel? Of is alles verplicht?

Hoeveel sessies bied je aan?

Wat is de pauze ertussen en hoe lang duren de sessies?

Wat is het beste lanceringsmoment voor de cursus?

Hoe zit het met content?
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Wat wordt het verdienmodel? Bijv. abonnement of losse verkoop per cursus? 

Wat zijn de kosten die je maakt? 

Hoe verhouden de kosten zich ten opzichte van de verkoopprijs? Wat is je marge? 

Is het nodig om een begroting te maken van kosten en baten?  Waar zit bijv. het

Break Even Point?

Wat wordt je prijsstelling? 

Kun je dat testen? Is een potentiële deelnemer bereidt die prijs te betalen?

Hoe kan een deelnemer betalen? Wil je betaling voor de cursus koppelen in een

Payment Server Provider (PSP)? Of stuur je een factuur?

Wat wordt je marketingboodschap? 

Hoe werf je deelnemers? 

Via welke kanalen bereik je het beste de potentiële deelnemers?

Spreek je supergoed Engels? Overweeg je cursus aan te bieden via een

internationale marktplaats.

Heb je je cursus getest of een kleine pilot gedaan met bijv. 5 deelnemers?

En de feedback verwerkt? En de ervaringen van je deelnemers geëvalueerd?

Zijn de leerdoelen bereikt? 

Hoe meet je de impact van de cursus? 

Wil je data analyseren en zo ja, welke data?

Weet je wat drop out momenten zijn en hoe je die kunt ondervangen?

Is je bedrijf of ben jij als persoon de aanbieder van je cursus? Is je merk overal

doorgevoerd?

Houd je rekening met de AVG privacywetgeving bij communicatie met klanten?

Is je marketing landingspagina helemaal op orde en getest?

Business modellen enzo
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Ga je aan de slag met een of meer inhoudsdeskundigen? 

Of ben je zelf de inhoudsdeskundige?

Waaruit blijkt de expertise van de inhoudsdeskundige(n)? Is hij/zij of ben je bijv.

echt een autoriteit op het vakgebied? Kun je dat benutten in marketingactiviteiten?

Heb je coaches of instructeurs die deelnemers begeleiden? Of doe je dat zelf?

Kun je eigenlijk alles zelf maken? Wie heb je nodig? 

Een partner in software? Bijv. een leerplatform aanbieder?

Filmer en/of video editor?

Digital learning specialist en/of onderwijskundige?

Performance support specialist omdat je je richt op werkplekleren?

Educatief auteur?

Illustrator en/of vormgever?

Eindredacteur?

Marketeer en/of communicatie expert?

Zijn er partners waarmee je wilt samenwerken? Misschien bij de werving van

deelnemers tegen een afdracht van omzet?

Hoe onderhoud je je cursus? Zorg je voor een jaarlijkse update?

Heb je tussentijds of na afloop nog contact met de deelnemers? Bijv. via een

nieuwsbrief?

Hoe lang mag de deelnemer gebruik maken van je cursus?

Volg je deelnemers later ook nog bij het toepassen van opgedane kennis of

vaardigheden?

Wil je nog iets verkopen aan je deelnemers? Bijv. een vervolgcursus of coaching

traject of een boek?

Heb je een mooie testimonial of goede recensie van deelnemers en mag je deze

voor promotie gebruiken?

Hulp nodig?
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Meer informatie, advies of sparren
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