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Voor wie is deze opleiding bestemd: 

De opleiding “Creëer Winstgevende E-learning Programma’s” (WEP-X) is bestemd voor ambitieuze 

zelfstandige trainers, coaches en consultants die e-learning willen toevoegen aan hun huidige 

dienstverlening en die zelf hun online content willen ontwikkelen. 

 

Je weet dat e-learning onmisbaar is, maar hoe begin je er aan? 

In deze tijd is het niet meer de vraag óf je e-learning wilt aanbieden aan je klanten, want ze 

verwachten het gewoon. 

 

Maar als je er mee wilt beginnen, komt er veel op je af: 

• Welke training ga je (als eerste) maken? 

• Hoe zorg je ervoor dat de cursisten geboeid blijven? 

• Zullen ze de training wel kopen? 

• Welke tools kan ik gebruiken en zijn die niet heel ingewikkeld? 

• Hoe zit het met de techniek? 

 

Veel trainers, consultants en andere kenniswerkers raken verlamd door wat er allemaal op ze af komt 

en beginnen er dan maar helemaal niet aan. 

Zonde! En helemaal niet nodig. 

 

Gebruik onze methode. 

Speciaal voor iedereen die eigen trainingen in een digitale vorm wil gaan aanbieden, hebben we een 

praktische methode ontwikkeld. De methode is ontstaan uit een goede theoretische onderbouwing, 

gecombineerd met vele jaren eigen ervaring. 

Stap voor stap en in de juiste volgorde, ga je onder begeleiding aan de slag met het maken van je 

eigen online programma. En we beginnen klein, zodat alles overzichtelijk is en jij gemotiveerd blijft.  

 

Wat is het resultaat van de WEP-X: 

Aan het einde van het traject  

 heb je onder begeleiding van de eLearning eXpert Group  je eigen online programma gemaakt 

 heb je de content op je bestaande LMS gezet (of laten zetten) 

 ken je de stappen en kun je de volgende trainingen geheel zelfstandig en in kortere tijd maken 

 kun je eenvoudig opschalen door meer online trainingen te maken en te verkopen 

(er is geen limiet aan het aantal trainingen en cursisten) 
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Waarom juist déze opleiding? 

De opleiding WEP-X is heel praktijkgericht. Middels vele opdrachten werk je vanaf de eerste dag aan 

de ontwikkeling van je eigen online training. Tijdens een intake sessie leren we jouw business kennen, 

waardoor we je heel gericht kunnen ondersteunen tijdens het traject. 

Door de diverse modules heen leer je alles wat je moet weten over: 

 

 Digitale didactiek 

Hoe zorg je er voor dat je face-to-face lessen ook in digitale vorm een goed en zelfs beter 

resultaat opleveren. Hoe omzeil je de beperkingen van online leren en maak je juist gebruik 

van de vele extra mogelijkheden die je erbij krijgt. 

 

 Marketing en verkoop 

Je eigen e-learning programma’s ontwikkelen heeft alleen zin als je ze kunt verkopen. 

Je leert hoe je al tijdens het ontwikkelen van je eerste online training omzet gaat genereren. 

 

 Ontwikkeltools  

Je leert hoe je mooie presentaties maakt, werkt met afbeeldingen, audio en video. En hoe je 

toetsen en quizzen gebruikt om je online training nog beter te laten aansluiten op de 

behoeften van je cursisten. 

 

Waarom de eLearning eXpert Group? 

Met een trackrecord van tientallen jaren in training- en consulting en een IT-achtergrond, is de 

eLearning eXpert Group een pionier op het gebied van digitaal ondernemen. We maken zelf al online 

programma’s sinds 2003 en weten dus als geen ander waar je tegenaan kunt lopen. Die enorme 

hoeveelheid kennis en praktijkervaring zetten we graag in, om jou te helpen zo snel mogelijk 

resultaat te bereiken. 

 

De eLearning eXpert Group is een ‘no-nonsense’ bedrijf. 

We ontdoen ingewikkelde technische onderwerpen van de vaak onnodige hype en leggen in heel 

heldere taal uit hoe je moderne tools handig gebruikt. Ideaal voor de niet-technische 

trainer/consultant. We werken samen met een team van specialisten, zodat voor elke vraag de juiste 

oplossing wordt gegeven. Al met al biedt de opleiding WEP-X een totaalpakket om zorgeloos met  

e-learning aan de slag te gaan. 

 

 

De geboden ondersteuning is ongeëvenaard. 
 

We staan bekend om onze “ouderwetse” toewijding aan de cursisten. Geen vraag blijft onbeantwoord 

en we staan continu paraat om te helpen waar nodig. 

Je hoeft nooit vast te lopen, want we kijken met je mee en geven je oplossingen als je het zelf even 

niet meer weet. 
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Omdat niet iedereen dezelfde wensen heeft, bieden we verschillende versies aan van onze opleiding. 

De verschillen zitten in de hoeveelheid ondersteuning en de manier waarop we samenwerken. 

 

Afhankelijk van de gekozen WEP-versie (StartUp, Business of Executive), bestaat de ondersteuning 

uit: 

 

 Feedback op ingestuurde opdrachten (alle versies) 

 Beantwoorden vragen in het Forum (alle versies) 

 Vragen beantwoorden tijdens de live online Mastermind (Q&A) sessies (alle versies) 

 

 Communicatie via de Privé Sessies (Business + Executive) 

 Voortgangsbesprekingen via individuele Online Sessies (Business + Executive) 

 

 Beantwoorden van vragen d.m.v. e-mail (Executive) 

 24/7 Rechtstreeks via WhatsApp (Executive)  

 

Kwaliteit 

 

 

 

 

 

De eLearning eXpert Group is NRTO-gecertificeerd 

Dit betekent: gecontroleerde kwaliteit voor iedere deelnemer!  

https://nrto.nl
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INHOUD VAN DE OPLEIDING 
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We beginnen met de QUICKSTART 

In maximaal 3 weken tijd maak je je eerste minitraining en zet je deze online in onze oefen-omgeving.  

Je hebt dan al snel resultaat behaald en je weet dat je het KUNT! Dat is belangrijk voor je motivatie. 

DEEL 1: 

E-learning en ‘Blended Learning’ als tool voor trainers en consultants 
In het eerste deel van deze opleiding leer je hoe je e-learning kunt integreren in je huidige aanbod en 

welke extra mogelijkheden het biedt om de kwaliteit van je dienstverlening te vergroten. We kijken 

ook naar: 

hoe je blended learning (een combinatie van on- en offline werkvormen) kunt inzetten, welke 

onderdelen van je bestaande training je kunt omzetten naar e-learning modules, hoe je toetst of de 

deelnemers het gestelde competentieniveau hebben gehaald enz. 

  

DEEL 2: 

Creëer je e-learning programma  
We starten in een vroeg stadium van de opleiding met de ontwikkeling van je eigen e-learning 

programma. In deze fase is er veel aandacht voor de opbouw en structuur van je training, werkvormen, 

toetsing enz. Natuurlijk ga je de training ook echt produceren m.b.v. de door jou gekozen tools. 

Je mag gebruikmaken van ons gedeelde LMS om te testen. Of zet de ontwikkelde content direct op je 

bestaande platform. 

  

DEEL 3: 

Marketing en Verkoop 
Het ontwikkelen van je programma gaat gewoon door. Maar het is belangrijk om op tijd te beginnen 

met marketing en verkoop. Nog vóór het programma klaar is. 

In deel 3 leer je alles wat je nodig hebt om je e-learning programma succesvol op de kaart te zetten en 

online te verkopen. 

 

DEEL 4: 

Onmisbare ontwikkeltools 
Het ontwikkelen van je eigen e-learning programma is een proces. 

Niet iets dat je “zomaar” even doet. In dit deel leer je tools te gebruiken waardoor je sneller en met 

beter resultaat je lesmateriaal maakt. (Ook handig voor je face-2-face training/consultancy). Een 

belangrijk onderwerp is het geven van webinars (als werkvorm, maar ook als marketingtool). 
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Praktische informatie: 
 

Tijdsduur: Jij bepaalt zelf of je je eerste online training in 2, 3 of 4 maanden klaar hebt. 

Wij zullen je gedurende 12 maanden intensief begeleiden. Daarna mag je lid 

worden van de E-Learning Succes Club, om te blijven profiteren van hulp, tips 

en nieuwe content. 

  

Studielast: Het bestuderen van de theorie en het maken van praktijkopdrachten zal 

gemiddeld 3 uur per week aan tijd vragen. Daarnaast werk je meteen aan het 

creëren van je eigen online training. 

Startdatum: Neem even contact op voor de eerstvolgende startdatum.  

 

Werkvorm: Een combinatie van online zelfstudie (eigen tempo) en online individuele of 

groepssessies. Zodra het weer kan (post-Corona) zullen er ook klassikale live 
bijeenkomsten mogelijk zijn. 

 

Groepsgrootte: We accepteren slechts een beperkt aantal deelnemers per groep, zodat er 

voor iedere deelnemer veel begeleiding is. 

  

Certificaat: De opleiding wordt na het behalen van de eindtoets, afgesloten met een 

certificaat met NRTO keurmerk. 

 

Versies: Er zijn 3 verschillende versies, afhankelijk van de geboden ondersteuning: 

De StartUp versie, met uitgebreide standaard ondersteuning, de Business 

versie met extra groepsbegeleiding en de Executive versie: intensief en 

individueel, voor degene die 24/7 een directe hotline met de docent wil 

hebben voor maatwerk begeleiding.   

 

Partner: Bij de Business en Executive versies mag je voor de helft van de prijs een 

businesspartner meenemen. Deze partner mag gebruik maken van alle 

trainingsmogelijkheden, inclusief de individuele online sessies. Dit kan heel 

interessant zijn als je een assistent wilt inzetten om je te helpen bij de 

productie van je training, of als je je levenspartner wilt laten meedoen. 

Investering: Zie hieronder voor de prijzen van de verschillende versies  

Kwaliteitsborging: De eLearning eXpert Group is aangesloten bij de NRTO, de organisatie die 
toezicht houdt op de kwaliteit van de opleiding en de geleverde service. 
Om onze kwaliteit te kunnen bewaken vragen wij de deelnemers om aan het 
eind van de opleiding een evaluatieformulier in te vullen. 

Succesgarantie: Wij garanderen dat jij je training online hebt staan aan het einde van de 

opleiding. Mits jij jouw deel van het werk doet. Zoals: het bestuderen van alle 

lessen, het opsturen van alle opdrachten voor feedback en het maken van de 

content volgens ons beproefde stappenplan. 

 

https://nrto.nl/
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WEP-X StartUp versie 

De opleiding: 

1. QuickStart 

2. Introductie e-learning 

3. Het maken van je eigen online training 

4. Marketing en verkoop van je training 

5. Onmisbare ontwikkeltools 

Standaard begeleiding: 

1. Individuele kick-off sessie 

2. Feedback op ingestuurde opdrachten  

3. Beantwoorden vragen in het Forum  

4. Binnen 48 uur antwoord op je vragen per e-mail  

 

Geen vraag blijft onbeantwoord en je krijgt uitgebreide begeleiding. Wij zijn jouw  

‘stok achter de deur’ zodat je geen enkel excuus hebt om niet te slagen met het opzetten van je eigen 

online training! 

 
Investering:  2995 euro  
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WEP-X Business versie 

 

De opleiding: 

Zie StartUp versie. 

Extra begeleiding: 

1. Individuele kick-off sessie 

2. Feedback op ingestuurde opdrachten  

3. Beantwoorden vragen in het Forum  

4. Rechtstreeks contact met de docenten via privé sessies 

5. Vragen beantwoorden tijdens de live online Mastermind (Q&A) sessies 

6. Maandelijkse online Businessgroep sessies 

7. 2 Live hands-on groepssessies: samen aan je training werken (klassikaal of online) 

8. 1 extra jaar begeleiding via (gratis) deelname aan de Elearning Succes Club  

 

Investering:  4697 euro  

 

Partner: 

Bij de Business versie mag je voor € 2349 een businesspartner meenemen (50% korting).  

Deze partner mag gebruik maken van alle trainingsmogelijkheden. 
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WEP-X Executive versie 

 

De opleiding: 

Zie StartUp versie 

Premium individuele maatwerkbegeleiding: 

1. Individuele kick-off sessie 

2. Feedback op ingestuurde opdrachten  

3. Beantwoorden vragen in het Forum  

4. Toewijzing van een eigen, vaste docent 

5. Rechtstreeks contact met de docent via privé sessies 

6. Directe hotline met de docent via WhatsApp 

7. Vragen beantwoorden tijdens de live online Mastermind (Q&A) sessies 

8. Deelname aan de maandelijkse online sessies van de Businessgroep 

9. 2 Live hands-on groepssessies: samen aan je training werken (klassikaal of online) 

10. 3 Extra individuele online sessies 

11. 1 extra jaar begeleiding via (gratis) deelname aan de Elearning Succes Club  

 

Investering:  5697 euro 

 

Partner: 

Bij de Executive versie mag je voor € 2849 een businesspartner meenemen (50% korting).  

Deze partner mag gebruik maken van alle trainingsmogelijkheden, inclusief de live bijeenkomsten 

(=nu: online sessies) 
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Samenvatting 

WEP-X StartUp:  2997 euro 

WEP-X Business: 4697 euro (Partner: 2349 euro) 

WEP-X Executive: 5697 euro (Partner 2849 euro) 

 

Alle prijzen zijn vermeld exclusief B.T.W. 

Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Neem even contact op voor de precieze bedragen. 


