
6 PRINCIPES VOOR EEN
PROFESSIONEEL ONLINE

KENNISPRODUCT MET
IMPACT

Je deelnemers echt iets leren? 
Zorg voor een echte impact en
transformatie bij  jouw klanten met je
online training of programma!



ONTDEK DE 6 PRINCIPES VOOR MAXIMALE IMPACT MET JOUW
ONLINE TRAINING OF PROGRAMMA WAARDOOR JOUW

DEELNEMERS DE VERANDERING DOORMAKEN DIE JE ZE BELOOFT.

Zorg voor een echte
impact en transformatie

bij jouw klanten met je
training of programma! 

Kennen we niet allemaal die ene leraar op school die weliswaar les gaf maar

waar je echt niets van opstak? Hebben we niet allemaal al eens een (online)

cursus of training gedaan waar je nu van denkt "Tja, het klonk toen leuk en

lifechanging, maar als ik eerlijk ben is er niets meer blijven hangen?"

Dat komt door de manieren waarop je brein werd aangesproken. Of níet werd

aangesproken eigenlijk. Want kennis overbrengen is één ding. Maar het ook echt

effect laten hebben, toepasbaar maken, die echte verandering teweegbrengen..

dat is heel andere koek. 

Want als kennis overbrengen alleen voldoende was, hadden we wel leren

zwemmen door te googelen. 



Jij wil graag wél het verschil maken met jouw kennisproduct. Maar wat zorgt

er nu voor dat de waardevolle inhoud die jij je deelnemers biedt, ook echt blijft

hangen? Hoe ga je er voor zorgen dat jouw kennis, ook echt overkomt en blijft

plakken bij je deelnemers? 

Hoe zorg je voor maximaal leerrendement met jouw online training?

STEL JE EENS VOOR. DAT JOUW ONLINE PROGRAMMA OF
TRAINING IJZERSTERK IN ELKAAR STEEKT. DAT JIJ DE ZEKERHEID

VOELT DAT MENSEN ECHT IETS VAN JE LEREN. 

DAT JE KLANTEN EEN ÉCHTE VERANDERING DOORMAKEN MET
JOUW PROGRAMMA. DAT ZE WAT ZE LEREN OOK ECHT KUNNEN
EN GÁAN TOEPASSEN. DAT ZE LYRISCH ZIJN OVER DE STAPPEN

DIE ZE ZETTEN NA JOUW ONLINE TRAININGEN. 

DAT JIJ JE ÉCHT ONDERSCHEIDT DOOR DE KWALITEIT EN
WAARDE DIE JE BIEDT MET JOUW TRAINING OF COACHING?  

In de volgende pagina's leg ik jou uit wat de 6 factoren zijn die je helpen bij het

ontwikkelen van didactisch sterk, professioneel (online) programma of training.

Ontdek de 6 principes voor maximale impact met jouw training of online

programma waardoor jouw deelnemers wél de verandering doormaken die je ze

belooft.

De 6 principes

Ik geef je handige tips hoe je de principes in de

praktijk zou toe kunnen passen in je programma.

Ik geef de voorzet! Maar creativiteit is gewenst

bij het maken van programma's. Dus gebruik je

fantasie vooral. Meer tips of hulp nodig? Laten

we dan samen nadenken over de invulling van

jouw online training of programma. 

In de praktijk 



Er zijn honderden zoniet duizenden onderzoeken gedaan naar hoe leren en
ontwikkelen bij volwassen werkt. En uit veel onderzoeken komt naar voren
dat zes factoren grote invloed hebben: focus, herhalen, emotie,
voortbouwen, zintuiglijk en creatie.

Door rekening te houden met deze 6 principes in het ontwikkelen en aanbieden

van jouw training of programma, kneed je het brein van je deelnemers en zorg je

voor échte impact.

Hersenen bestaan uit een heleboel neuronen, oftewel hersencellen. Neuronen

maken gebruik van verbindingen (weggetjes, paadjes) met allerlei andere

neuronen om informatie uit te wisselen. Nieuwe informatie wordt via nieuwe

verbindingen vastgelegd. Wanneer een nieuw paadje is aangelegd, is deze nog

erg zwak. Om nieuwe informatie écht te laten beklijven moet er dus gezorgd

worden dat de nieuwe verbindingen inslijten. Dat je een soort olifantenpaadjes

creëert in het brein!

Daarmee versterk je leerrendement van trainingen of programma's. Oftewel, je

zorgt dat jouw inhoud écht blijft plakken en dat jij het verschil maakt met jouw

training. 

Houd rekening met de volgende 6 principes bij het ontwikkelen van jouw online

training of programma en maak het verschil bij jouw deelnemers! 

WIL JE HET VERSCHIL MAKEN? 

PRIKKEL HET BREIN



PRINCIPE 1: FOCUS 

We krijgen honderdduizenden impulsen in 1 minuut.

Onbewust en bewust selecteren we de impulsen en

informatie die we belangrijk achten. Hoe bewuster we

zijn van ons doel of ons gewenste resultaat, des te beter

we onze aandacht kunnen richten op dingen die

daarvoor belangrijk zijn. Zorg dus dat deelnemers altijd

hun doel in het vizier houden en zo min mogelijk focus

verliezen door afleiding.

KEEP THE EYES ON THE PRIZE

Multitasken is onmogelijk. Zorg voor zo min mogelijk afleiding. Of maak online

bewust van de effecten van afleiding. Geluid, fel zonlicht, een piepende

telefoon, een knorrende maag of dorst... werkt allemaal niet mee aan de

focus. Vraag dus om de volle aandacht. 

Overvoer je deelnemers niet met informatie. We zijn al snel geneigd om te veel

te willen. Maar je kan beter op 1 onderwerp de diepte in.

Herinner je deelnemers regelmatig aan wat zij na afloop van je programma

allemaal kunnen en kennen. Visualiseer, laat deelnemers regelmatig nadenken

over waar ze in de huidige situatie last van hebben of tegenaan lopen en wat

ze willen bereiken met jouw training. Laat ze hun eigen leerdoelen formuleren

en benoem de doelen regelmatig aan het begin of einde van een onderwerp.

Laat deelnemers actieplannen maken. Ze blijven dan bezig met het geleerde

en richten zo ook hun aandacht.

Werk zoveel mogelijk met beeldende voorbeelden uit de praktijk. En zorg dat

die praktijk overeenkomt met de praktijk van je deelnemers. Hoe beter zij zich

herkennen in de situaties, des te beter kunnen ze het geleerde vertalen en

toepassen.

IN DE PRAKTIJK 



PRINCIPE 2: VOORTBOUWEN 

Als we nieuwe zaken leren, is dit het meest effectief

wanneer die aansluiten bij zaken die we al weten en

kunnen. Ons brein is een grote associatiemachine en een

patroonzoeker. We bouwen altijd (onbewust) voort op

bestaande betekenissen, ervaringen en associaties. Het

is belangrijk om de kennis die mensen al hebben expliciet

te activeren, AAN te zetten zodat nieuwe kennis en

ervaring er aan vast “geknoopt” kan worden.

KNOOP HET AAN ELKAAR

Wees consequent in je woordkeuze; hiermee wordt het voor deelnemers

makkelijker om zaken te herkennen en verbanden te leggen.

Sta stil bij de oude kennis; Laat mensen vooraf opschrijven wat ze al weten

over het onderwerp; Laat deelnemers vooraf vragen opstellen over het

onderwerp; Start bijvoorbeeld in je community of traininggroep met een

groepsdiscussie over een probleemcasus dat gerelateerd is aan de inhoud van

de les of training;

Geef bij iedere les een kapstok me mee aan het begin, bijvoorbeeld een

samenvatting, dan kan alle kennis hier aan opgehangen worden.

Werk met mindmaps, bedenk metaforen of laat ze bedenken. Dit zorgt dat

deelnemers associaties/verbanden kunnen leggen.

IN DE PRAKTIJK 



PRINCIPE 3: HERHALING 

Met herhaling wordt niet het stampen van feitenkennis

bedoeld. Maar wel het vaker aanbieden van het

geleerde, verspreid over langere tijd en op verschillende

manieren. Regelmatige oefening en herhaling maken dat

in een bepaald gebied in de hersenen steeds hetzelfde

paadje bewandeld wordt en dat een nog dunne

verbinding in de hersenen, zo steeds steviger en breder

wordt.

NOG EENS. EN NOG EENS. EN NOG EENS. 

Zorg dat je samenvat aan het einde van een onderwerp en zo het geleerde

nog eens herhaalt.

Gebruik verschillende vormen om je inhoud nog eens aan te bieden. Laat

mensen eerst er over lezen, laat het later nog eens terugkomen in een filmpje,

zorg weer later voor een samenvatting of laat deelnemers zelf samenvatten of

steek de herhaling in een opdracht of quizvorm..

10 keer 1 is beter dan 1 keer 10. Herhaal regelmatig kleine brokjes ipv 1 of 2 keer

een volledig onderwerp.

Laat je deelnemers niet in de steek. Zorg ook ná je training of programma dat

je herhaling biedt verspreid over een langere tijd (bijvoorbeeld 1 dag, 1 week

of 1 maand) Stuur bijvoorbeeld een opdracht een dag later. Een samenvatting

in een filmpje als reminder na een week.  Wees creatief! Je verrast mensen

hier mee (EMOTIE) en je zorgt voor echt impact door herhaling.

Bouw regelmatig micropauzes in. Stuur er op aan dat de deelnemers écht

even iets anders gaan doen, zoals bewegen, uit het raam staren of.. heel

dramatisch maar heel effectief: een 3 minuten meditatie of even je hoofd op

je armen laten rusten. Laat de zuurstof maar komen! 

IN DE PRAKTIJK 



PRINCIPE 4: EMOTIE 

Emoties etsen herinneringen in het geheugen. Maar

negatieve emoties en stress zorgen er juist voor dat je

niets meer kan leren. Het schakelt als het ware je

leerbrein uit. 

Zorg dus voor positieve emoties! Laat die dopamine

maar vrij komen in het brein. Een mens leert en onthoudt

het beste als de uitdaging groot is en de stress niet te

hoog (maar ook niet te laag!). Eén van de meest

gunstige emoties voor leren is nieuwsgierigheid. Dus

daag uit. Verras! 

VERRAS, DAAG UIT EN MAKE THEM FEEL
GOOD..  

Doe onverwachte dingen. Bouw verrassing of avontuur in.

Weten de deelnemers vooraf de planning of opbouw? Voeg dan eens een ?

(geheim) toe in de planning... Zo blijven de deelnemers nieuwsgierig wat er bij

de ? gaat gebeuren in het programma.

Geef persoonlijke aandacht. Spreek mensen direct aan met hun naam en geef

complimenten.

Daag uit. Bouw een klein competitie element in. Een quiz waarbij je met een

goed antwoord weer nieuwe informatie of tips verdient bijvoorbeeld. 

Zorg voor de juiste positieve emoties. Denk ook aan de innerlijke mens door

snacks, dranken en bijvoorbeeld een fijne lunch. Maak mensen blij!

Flip it! Maak je deelnemers nieuwsgierig door ook vóór en na de training de

deelnemers aan te spreken. Stuur vooraf mails met een begrippenlijst en

uitleg. Laat ze een voorbereidingsopdracht doen. Stuur vast een inspirerend

filmpje ter voorbereiding. En blijf ook in beeld ná je training. Stuur een

samenvatting, een opdracht of een motiverende video. 

IN DE PRAKTIJK 



PRINCIPE 5: ZINTUIGLIJK

Ervaringen die zintuiglijk rijk zijn of waar meer zintuigen

tegelijk bij betrokken zijn, zijn intenser en worden

daardoor beter onthouden. Door horen, zien, ruiken,

proeven en voelen samen aan te bieden, wordt het leren

gemakkelijker. Sommige zintuiglijke ervaringen onthoud

je wel beter dan andere. Dit kan van persoon tot persoon

verschillen, ieder heeft een zintuiglijke voorkeur. Wel zijn

er een aantal algemeenheden. Zien van beelden heeft

bijvoorbeeld meer effect dan alleen teksten lezen.

RUIKEN. VOELEN. PROEVEN

Zorg dat je de verschillende zintuigen aan het werk zet door bijvoorbeeld;

afbeeldingen te gebruiken ter ondersteuning. Of door video of audiofiles in te

zetten ipv alleen maar teksten.

Geur zorgt voor hele sterk associaties. Laat deelnemers daarom een geur

bedenken bij een voor hen belangrijke boodschap (...doet me denken aan de

geur van popcorn).

Bewegen is gezond! Bij bewegen gebruik je ook veel zintuigen tegelijk. En

bewegen zorgt dat je iets extra goed onthoudt.  Dus laat mensen vooral

rondlopen, een wandelingetje maken of op andere manieren bewegen. ( een

luisterles?) 

Probeer eens muziek te gebruiken tijdens een uitleg, of ze belangrijke stof te

laten ankeren met hun favoriete muziek. 

Wees wel selectief. Zorg dat het aanspreken van de zintuigen wel toevoegt op

het onderwerp. Zomaar een achtergrondmuziekje kan juist ook voor ruis

zorgen.  En dat leidt af!

IN DE PRAKTIJK 



PRINCIPE 6: CREATIE

Creatie houdt in dat jouw deelnemers zelf betekenis en

waarde creëren

in plaats van inhoud klakkeloos te consumeren en als

waarheid aan te nemen. De deelnemer ontdekt zelf

verbanden en puzzelt informatie bij elkaar. De hersenen

zijn er op gericht om zelf orde in een chaos te scheppen.

Zij zijn snel ‘verveeld’ als ze hapklare brokken krijgen.

Door er zelf te puzzelen en ‘er met je handen aan te

zitten’, worden er nieuwe verbindingen in het brein

gemaakt én komt er dopamine vrij.

NIET CONSUMEREN MAAR CREËREN 

Heel simpel.. zorg dat er niet alleen instructie is, maar dat er ook opdrachten

zijn om het geleerde in de praktijk te ervaren.

Laat deelnemers de lesstof omzetten in een mindmap, schema ́s, rapporten,

grafieken, actieplannen, kruiswoordpuzzels en prioriteitenlijstjes. Of laat ze

iets presenteren of een interview voorbereiden en afnemen.

Stimuleer het om handgeschreven aantekeningen of samenvattingen te maken

ipv digitaal. Ze moeten zo actiever bezig zijn met de stof. 

Laat als opdracht metaforen verzinnen voor het geleerde.

Dingen in je eigen woorden (na)vertellen helpt enorm om verbanden in te zien.

Breng dus een discussie over het onderwerp op gang of laat deelnemers de

inhoud uitleggen aan iemand anders in je community of in eigen omgeving.

IN DE PRAKTIJK 



Jij bent de inhoudsdeskundige. De expert in je vakgebied.

Jij wil je deelnemers kwaliteit bieden. Jij wil échte impact

voor je deelnemers. Je wil dat ze het geleerde toe

kunnen passen in hun praktijk.

Je wil een professionele training of programma

aanbieden met inhoud, die ook écht beklijft bij elke

deelnemer.

Jij wil meer dan alleen kennis overdragen, jij wil

verandering creëren!

Door bij het ontwikkelen van je kennisproduct rekening te

houden met de zes factoren in dit e-book, ontwikkel jij

een product met waarde voor je deelnemers..

Succes!

 



Online trainingsexpert 

www.temonkooistra.nl

contact@temonkooistra.nl

06 424 19 646

TEMON KOOISTRA

Heb je meer hulp nodig? 

Hoi ik ben Temon Kooistra. Online trainingsexpert en trainersmentor. Ik help

succesvolle trainers, coaches en experts hun trainingen, hun aanbod én

onderneming te transformeren naar (meer) online. Zodat ze zich online kunnen

onderscheiden en het verschil kunnen maken. 

Wil jij online trainen als een vis in het water? Wil je jouw bestaande offline

trainingen omgieten in ijzersterke professionele online trainingen en

programma's? Wil jij jouw deelnemers mooie resultaten beloven? Wil je jouw

online en schaalbare aanbod ontwikkelen? Wil jij meer ruimte in je werkweek maar

ook méér mensen helpen? 

Stuur me een berichtje en laten we samen kijken hoe ik jou kan helpen.  

 

  

http://www.temonkooistra.nl/
mailto://contact@temonkooistra.nl

