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1. HOE START JE? DOMEINNAAM

Je start met het kiezen van een domeinnaam
(een unieke naam op het web)
Bijvoorbeeld
www.franciskeekacademie.nl
Nee niet je beste naam die is voor je 
salespagina. Zorg ervoor dat je niet de dure 
namen kiest zoals .online of .academy het is 
zonde dat je daar te veel voor betaald. 
Aangezien het geen meerwaarde heeft. 
Verlening is meestal rond de 32 euro ipv .nl van 
ongeveer 5 euro.
Die kan je bij diverse aanbieders aanvragen
Ik noem er een paar:

Vimexx
Hostnet
Strato
Etc.
Het is niet perse nodig maar je kunt wel ook
gelijk je site hosten.



2. WEBHOSTING

Meestal heeft je klant al een website
dat is het logisch het bij dezelfde partij 
te hosten. Wat gebeurd er bij de hostpartij
daar staat de server waar je website
op staat. Je huurt dus een plekje in een
hele grote computer daar worden ook de
e-mails vandaan gestuurd en de hostpartij
zorgt voor de beveiliging en de snelheid.
Let erop dat je niet voor elke domeinnaam 
aparte hosting moet kopen. Vimexx heeft 
dat niet en daar kan je makkelijk 5 domeinen 
onder een hosting zetten. Makkelijk voor je 
salespagina.

Ik noem er een paar:
Vimexx
Hostnet
Strato
TransIP
Etc.



3. WORDPRESS

Meestal kan je bij je hostingpartij ook
aanvragen of ze Wordpress op je 
domeinnaam zetten. 
Mocht dat niet zo zijn moet je het zelf doen. 

Daar zijn binnen de webhosting partijen ook 
weer diverse programma’s voor. Op elke
hostingsite staat daar een handleiding voor.

Ik noem er weer een paar zodat je het
misschien bekend voorkomt. 

Direct
admin
Plesk
FTP
(dit is alleen voor de mensen die dat 
kunnen je kunt namelijk ook je website 
daarmee om zeep helpen)



4. MEMBERSHIP PLUGIN

Als je je Wordpress hebt geïnstalleerd kan je 
de membership plugin installeren. 

Ik gebruik Wishlistmember maar er zijn er 
natuurlijk meer.

De plugin zorgt ervoor dat jouw deelnemers 
kunnen inloggen en op de juiste pagina 
terecht komen. Je kunt er zoveel trainingen 
opzetten als je maar wilt. Je kunt alles voor 
iedereen open zetten waar iemand toegang 
voor heeft. Dat kan ook druppelsgewijs 



5. CONTENT BUILDER

Om je content (plaatjes, stukjes tekst, video’s 
etc.) mooi weer te geven op je academie site 
kan je een content builder gebruiken. 
Installeer deze ook op je academie site.

Ik gebruik graag Divi maar er zijn ook daar 
weer meer van.



6. MAILEN EN BETALEN

Als je je online training wilt verkopen moet je 
het koppelen aan een betaalsysteem
Ik noem er weer een paar:

Autorespond
shoppingcart of
Woocommerce en Mollie

Of je kunt ook diverse kassa’s aanmaken die
regelen de betaling.
Mollie en Plink 
Digitale factuur (icm Onlinebetaalplatform)



7. INRICHTEN 

Nu ben je klaar om je cursus in te richten.
Je gaat nu samen kijken naar de branding 
van de materialen.

Je klant kan er voor kiezen dit zelf te
doen of uit te besteden aan een designer.
Met behulp van Canva kan je zelf hele leuke
plaatjes maken. Het is belangrijk dat je 
samen met je klant daar eerst een klap op 
geeft.



8. SALESPAGINA

Om een online training te verkopen heeft
jouw klant natuurlijk ook een salespagina
nodig. In die salespagina ga je in op de 
wensen en het verlangen van de potentiële
klant. 

Verder laat je zien wat mensen in de online 
training gaan leren. Daar zet je ook een
stukje in over de klant.
Je kunt deze op je website zetten of op een
aparte url.

Uiteraard zet je ook de betaalknoppen erop
of een manier hoe ze in contact kunnen
komen. Je zorgt ervoor dat het ‘blank page’ 
is zonder menubalk en footer.



9. MAILAUTOMATION 

Als je die klant heb moet je natuurlijk je 
automatische mailtjes voor de lessen 
inregelen.
Ik noem er weer een paar:

Autorespond, MailerLite, ActiveCampaign/ 
MailBlue



10. CONTENT PLAATSEN

Zo en dan ben je bijna klaar je kunt de 
content in de academie gaan plaatsen.

Onder de content verstaan we:

•Werkbladen in pdf
•Video’s 
•Screencasts
•Audio opnamen

Dan is het nog een kwestie van testen of 
alles werkt zoals het moet.



DIT E-BOOK IS GEMAAKT DOOR:
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Francis Keek
ONLINE TRAININGEN & VA COACH

FRANCIS LEERT VA'S OM EEN ONLINE 
TRAININGSOMGEVING TE MAKEN VOOR HUN KLANTEN
Wil je meer weten over de training ‘Bouw een Prachtige
Online Academie’ Kijk op mijn website 
www.franciskeek.nl/bouwen

http://www.franciskeek.nl/bouwen

