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INTRO

Wat leuk en goed dat je mijn e-book hebt aangevraagd!

Mijn naam is Kim Minten en ik heb met veel plezier al meerdere online 
academies mogen bouwen. Hierbij houd ik mij altijd bezig met het 

technsiche gedeelte van het bouwen en inrichten van een 
online academie. 

De klant levert de content aan en heeft zelf al helemaal de training 
opgemaakt of is dit nog van plan. En ik zorg er uiteindelijk voor dat 

alles technisch goed ingesteld staat, dat Mollie is gekoppeld, dat de juiste 
plug-ins zijn geïnstalleerd, dat de video’s op Vimeo worden geplaatst 
(de plek waar jij je video’s kunt hosten) en onder andere dat je auto-

responder wordt gekoppeld aan je online academie, zodat de 
deelnemers automatisch een mail ontvangen. 

Met dit e-book hoop ik je te helpen inzicht te krijgen in welke systemen 
er allemaal zijn, wat de voor- en nadelen per systeem zijn, welke 

mogelijkheden ieder systeem heeft en welk kostenplaatje daarbij komt 
kijken. Zodat je zelf een systeem kunt gaan uitzoeken dat helemaal past 

bij jouw wensen en de online academie die je wilt gaan bouwen 
of laten bouwen.

Kun je nu na het lezen van het e-book wel wat technische hulp 
gebruiken bij het instellen en opzetten van jouw online academie? 

Stuur mij gerust een mail: kim@kimminten.nl

Ik help je graag!

Verder wens ik je veel plezier met het lezen van het e-book en het 
opzetten van je online programma.

Liefs, Kim



WAT IS EEN SYSTEEM EN 
WAAROM HEB JE HET NODIG?

Een systeem zorgt ervoor dat jij jouw online programma kunt aanbieden, 
dat het online programma gekocht kan worden, dat mensen toegang 
krijgen tot het juiste online programma en dat de deelnemers 
automatisch een factuur ontvangen.

Wil je jouw programma/cursus online gaan verkopen? Dan kun je niet 
zonder een systeem! 
Echter, er zijn ontzettend veel verschillende systemen. En ieder systeem 
kent zijn voor- en nadelen. Ook verschillen de mogelijkheden en 
investering per systeem enorm. 

De volgende zeven populaire systemen worden in dit e-book behandeld: 

 • Huddle
 • Poppyz
 • SYS
 • Wishlist Member
 • LearnDash
 • Course Flow
 • Kajabi

Uiteraard zijn er nog veel meer systemen om jouw online academie mee 
te bouwen, maar dit zijn wel een beetje de meest gebruikte systemen. 
Ieder systeem kent zijn voor- en nadelen. Lees snel verder om dit te 
ontdekken en een juiste keuze te maken.



1. HUDDLE 
Huddle is een e-learning systeem dat is ontwikkeld door IMU, het 
bedrijf van Tonny Loorbach en Martijn van Tongeren. Het gaat om een 
Nederlands syteem dat een alles-in-1 software heeft voor het verkopen 
en aanbieden van jouw online programma.

Met Huddle kun jij je online programma aanbieden. Om je online 
programma te kunnen verkopen heb je Plug en Pay nodig. Maar dat 
niet alleen, ook kun je op je eigen domeinnaam een community forum 
toevoegen, waar men dus op jouw website zelf vragen kan stellen en 
kan sparren met andere deelnemers. Met Huddle heb je dus helemaal 
geen Facebookgroep nodig! 

In de community kun je diverse ‘boards’ maken, waarop leden met
elkaar kunnen communiceren. Er kunnen vragen gesteld worden in de 
vorm van een poll, maar leden kunnen elkaar ook privéberichten sturen. 
Als beheerder van de community kun je banners plaatsen voor events 
en acties. Anderen laten adverteren in je community forum? Dat is ook 
mogelijk! Wil je geen online community aanbieden bij je online 
programma? Dan kun je deze functie uitschakelen.

Verder is het leuke van Huddle dat je gebruik kunt maken van 
gamification technieken om deelnemers actief en betrokken te houden. 
Zo kun je punten toekennen aan leden, afhankelijk van hoe actief ze zijn in 
de community. Op het leaderboard is zichtbaar hoeveel punten ieder lid 
heeft. Gewonnen challenges worden beloond met trophies. Zo wordt jouw 
online training een interactief en leerzaam spel.

Met de tool Zapier kun je Huddle aan meer dan 2000 andere systemen 
koppelen, bijvoorbeeld aan je betalingssysteem of e-mailmarketing.

https://plugandpay.nl/?


Huddle is niet technisch en werkt eenvoudig. Je kunt hier een gratis 
proefperiode aanvragen. Deze duurt 14 dagen. Wat de prijs van Huddle is 
na deze proefperiode vind je hier.

Mogelijkheden Huddle

 • Aanbieden van online programma’s
 • Online programma’s verdelen in modules en lessen
 • Het beveiligen van je programma’s met verschillende levels   
  voor verschillende klantgroepen
 • De voortgang van de deelnemer bijhouden
 • Content dagelijks, wekelijks of maandelijks geautomatiseerd  
  laten vrijkomen (content dripping)
 • Deelnemers hebben een eigen profiel en krijgen notificaties
 • Deelnemers een quiz of toets laten maken
 • Een handige FAQ plaatsen
 • Mogelijk om te koppelen via Zapier met CRM, 
  e-mailmarketing, administratie- en/of webshop systemen. 

Voordelen Huddle:

 • Instapklaar
 • Niet technisch
 • Méér dan alleen een e-learning systeem: ook je
  eigen community
 • Gamification technieken toepassen om deelnemers actief en  
  betrokken te houden
 • Alles onder je eigen domein
 • Gratis twee weken proefperiode 
 • Een Nederlandse helpdesk
 • Gratis mobiele app

Nadelen Huddle:

 • Maandelijkse of jaarlijkse betaling (terugkerende investering  
  in plaats van eenmalig)
 • Keuze uit slechts twee designopties

https://www.thehuddle.nl/trial21520/?utm_expid=.OQqOAGwCQRq-MYspa8u7qw.1&utm_referrer=
https://www.thehuddle.nl/trial21520/?utm_expid=.OQqOAGwCQRq-MYspa8u7qw.1&utm_referrer=
https://www.thehuddle.nl/tarieven/


"Online learning is not the next big thing, it is the now big thing."
- Donna J. Abernathy



2. POPPYZ
Poppyz is is een Nederlandse plug-in waar jij je online academie mee kunt 
bouwen. De plug-in komt inclusief een automatisch facturatiesysteem, 
bestellinks en een beveiligde online academie. Als beheerder van de 
online academie heb je een Mollie account en Mollie API Key nodig.

Mogelijkheden Poppyz:

 • Aanbieden van een onbeperkt aantal trainingen
 • Aanbieden van online producten, bijvoorbeeld een 
  betaald e-book
 • Werken met kortingscodes of coupons
 • Eigen beheer van de klanten en administratie: het systeem   
  stuurt facturen automatisch naar je klanten
 • In combinatie met AffiliateWP kun je ook aan 
  affiliate marketing doen
 • Koppeling met Mollie
 • Koppeling met MailBlue, ActiveCampaign, Mailchimp, 
  Autorespond en Mailerlite

Voordelen Poppyz:

 • Onbeperkt aantal trainingen
 • Online producten toevoegen, bijvoorbeeld betaald e-book
 • Eigen beheer klanten en administratie
 • Nederlandse helpdesk
 • Ben je lid van het MPOP programma van Simone Levie? Dan  
  ontvang je gratis toegang tot Poppyz én ook gratis toegang   
  tot het thema Divi om je online programma visueel mee vorm  
  te geven. Normaal betaal je voor Poppyz en Divi samen best   
  wat geld. Dit krijg je dus gratis als je lid bent van het MPOP   
  Programma van Simone Levie.

Nadelen Poppyz:

 • Alleen voor MPOP klanten van Simone Levie

https://www.simonelevie.nl/mpop-aanbod/
https://www.elegantthemes.com/
https://www.simonelevie.nl/mpop-aanbod/
https://www.simonelevie.nl/mpop-aanbod/


3. SYS

Met het SYS (Supporting Your System) platform kun je niet alleen je 
online programma aanbieden, maar ook je volledige website opmaken. 

SYS is een Nederlandstalig systeem, inclusief support en ondersteuning. 
Het handige van SYS is dat je alles op één plek hebt: dit is makkelijk voor 
jou en voor je klanten. Ze kunnen je blogs lezen, informatie zoeken, 
afrekenen, hun bestellingen bekijken en een online training volgen. 
En dat alles op dezelfde website.

Het systeem is heel eenvoudig en goed te gebruiken als je a-technisch 
bent. De Nederlandse helpdesk staat altijd voor je klaar.

SYS werkt met drie paketten:

 1. Website met resultaat
 2. Groei Platform
 3. Expert Platform

De prijzen voor deze drie pakketten vind je hier.

Ik heb mijn eigen website en online academie ook met SYS gemaakt en ik 
ben heel erg tevreden. Als je op zoek bent naar een alles-in-één platform 
raad ik SYS zeker aan. Hier kun je SYS aanvragen.

https://sysplatform.nl/probeer-sys/?ref=kimminten.nl&via=Kim+Minten&utm_source=partner&utm_medium=kimminten.nl
https://sysplatform.nl/start-met-sys/
https://sysplatform.nl/probeer-sys/?ref=kimminten.nl&via=Kim+Minten&utm_source=partner&utm_medium=kimminten.nl


Mogelijkheden SYS:

 • Betaalde én gratis trainingen aanbieden
 • Klanten krijgen na betaling direct toegang tot de content
 •  Koppeling mogelijk met ActiveCampaign, MailBlue, 
  Mailchimp en Mailerlite
 •  Mogelijkheid voor content dripping
 •  Veel designmogelijkheden, zodat je je eigen huisstijl kunt  
  doorvoeren en herkenbaarheid voor deelnemers creëert
 •  Extra inzicht in het gedrag van je deelnemers 
  met voortgangsrapporten
 •  Toetsen met certificaten mogelijk

Voordelen SYS:

 • Designen in je eigen huisstijl
 • Alles op één totaalplatform
 • Verschillende paketten mogelijk
 • Gratis intakegesprek
 • Overstapservice
 • Nederlandse helpdesk voor je technische vragen

Nadelen SYS:

 • Niet mogelijk om alleen één module te kopen voor het 
  bouwen van online training

"People expect to be bored by
 eLearning—, let—s show them it doesn—t

 have to be like that!" 
- Cammy Bean



4. WISHLIST MEMBER (PLUG-IN)

Met de plug-in Wishlist Member kun je content afschermen voor 
bezoekers. Per pagina kun je dit instellen. Je bouwt dus niet echt een 
aparte online academie, maar schermt pagina’s af voor mensen die geen 
toegang hebben en dus niet de online training hebben aangeschaft.

Het is een plug-in voor WordPress en geen systeem. Het nadeel van 
Wishlist Member is dat het lastig is om echt een online cursussysteem
te ontwerpen. Je kunt geen lessen of modules toevoegen, maar alleen 
pagina’s en berichten in WordPress aanmaken.

In Wishlist werk je met levels. Per pagina geef je aan welk level toegang 
tot die pagina mag hebben. Stel dat je bijvoorbeeld twee online 
trainingen aanbiedt: training A en training B, dan koppel je de pagina’s
die horen bij training A aan het level dat hoort training A. De pagina’s die 
horen bij training B, koppel je aan het level dat hoort bij training B. Op 
deze manier zorg je ervoor dat mensen die alleen training A gekocht 
hebben, geen toegang hebben tot training B en vice versa. 

Klikken ze op een pagina die afgeschermd is en waar ze geen toegang 
voor hebben? Dan krijgen ze een pagina te zien met de reden waarom de 
inhoud voor hen niet beschikbaar is.

Ik raad je aan om in ieder geval een overzichtspagina te maken waarop 
je alle trainingen zet die je aanbiedt. Dit kan goed door middel van 
afbeeldingen. Je deelnemers klikken dan op de afbeelding van de training 
die ze gekocht hebben en hebben gelijk toegang tot de content. Nadat ze 
op de overzichtspagina van je trainingen geklikt hebben, kun je nog per 
training een module overzicht tonen. Zo is het voor je deelnemer 
altijd overzichtelijk.

Bij Wishlist Member koop je de plug-in voor één website, 3 websites, 
10 websites of 50 websites. Je betaalt hiervoor per jaar en je vindt
de prijzen hier. 

https://member.wishlistproducts.com/?cookieUUID=6ec3359f-7c1b-4d65-ae21-470f3a7aa480https://member.wishlistproducts.com/?cookieUUID=6ec3359f-7c1b-4d65-ae21-470f3a7aa480
https://member.wishlistproducts.com/pricing/


Mogelijkheden Wishlist Member:

 • Content dagelijks, wekelijks of maandelijks geautomatiseerd  
  laten vrijkomen (content dripping)
 • Instellen wie er toegang krijgt tot bepaalde pagina’s 
  en berichten
 • Error-pagina bij geen toegang zelf instellen
 • Een module die in meerdere trainingen voorkomt eenvoudig  
  in alle trainingen beschikbaar stellen

Voordelen Wishlist Member:

 • Werkt op alle WordPress thema’s
 • Content dagelijks, wekelijks of maandelijks geautomatiseerd  
  laten vrijkomen (content dripping)
 • Direct toegang voor je deelnemer tot alle lessen en modules:  
  ze kunnen zelf kiezen waar ze mee beginnen
 • Pagina’s koppelen aan meerdere levels of trainingen
 • Een module die in meerdere trainingen voorkomt eenvoudig  
  in alle trainingen beschikbaar stellen
 • Eenvoudig te downloaden en installeren

Nadelen Wishlist Member:

 • Koppeling met WooCommerce of PayPro nodig 
  voor betalingen
 • Voortgang van deelnemers is niet te volgen
 • Deelnemers kunnen hun eigen voortgang niet zien 
  en niet zien waar ze zijn gebleven



"Dare to dream big" 



5. LEARNDASH (PLUG-IN)
Ook LearnDash is een plug-in en geen systeem. Met LearnDash kun je 
meerdere cursussen aanbieden. Je bouwt trainingen op met modules, 
hoofdstukken en paragrafen. Ik raad aan om een betaald Vimeo account 
aan te schaffen, zodat jij je video’s daar kunt hosten (en je website dus niet 
trager wordt), en deze vervolgens door middel van een URL aan je online 
academie toe kunt voegen.

LearnDash is een betaalde plug-in en is mogelijk met WordPress. 
Hier vind je de prijzen per pakket.

Mogelijkheden LearnDash:

 • Eenvoudig te koppelen aan WordPress-website
 • Maandelijks of eenmalig betalen instellen via iDeal
 • Designen in je eigen huisstijl
 • Integratie met boekhouding en e-mail tools mogelijk
 • Meerdere cursussen aanbieden
 • Cursus kan uit meerdere hoofdstukken en lessen bestaan
 • Voortgang van de deelnemer tonen
 • Toets aan het einde van het hoofdstuk of cursus
 • Gepersonaliseerd certificaat van deelname na afronding van  
  de cursus
 • Gratis lessen weggeven aan een deelnemer
 • Content dagelijks, wekelijks of maandelijks geautomatiseerd  
  laten vrijkomen (content dripping)
 • Vimeo video’s toevoegen aan jouw trainingen

Voordelen LearnDash:

 • Eenvoudig te downloaden
 • Designen in dezelfde stijl als je website
 • Als je thema geschikt is voor je mobiel is de cursus dat ook
 • Werkt hetzelfde als nieuwe pagina’s en berichten
  maken in Wordpress
 • Deelnemers hebben na betaling direct toegang tot 
  de training
 • Kost weinig tijd om te maken
 • Eenmalige investering en daarna geen maandelijkse kosten
 • Content dagelijks, wekelijks of maandelijks geautomatiseerd  
  laten vrijkomen (content dripping)

Nadelen Learndash:

 • Extra plug-ins nodig bij integreren MailChimp of een 
  andere e-mailmarketingprogramma
 • Hoge eemalige aanschafkosten
 • Technisch lastiger om op te zetten



6. COURSE FLOW 

Course Flow is ook een Nederlands systeem om online trainingen in te 
maken. Binnen 1 minuut is jouw online leeromgeving klaar voor gebruik 
en kun je beginnen met bouwen. In Course Flow bouw je visueel, dus 
je ziet meteen wat je deelnemers ook te zien krijgen. Je kunt eenvoudig 
je huisstijl toevoegen en bouwen in meerdere kolommen. Je hebt naast 
de online trainingen ook je eigen community waarin deelnemers je 
privéberichten kunnen sturen, elkaar vragen kunnen stellen en 
groepsgesprekken kunnen starten.

Course Flow kun je 14 dagen gratis uitproberen. Na deze 14 dagen betaal 
je maandelijks een bedrag, afhankelijk van de functies die je wilt en het 
aantal deelnemers wat je binnen jouw account bedient.
De prijzen vind je hier.

https://www.course-flow.com/


Mogelijkheden Course Flow:

 • Visueel bouwen, zodat je meteen ziet hoe het er 
  visueel uit komt te zien
 • Design in jouw huisstijl
 • Voortgang deelnemers inzien
 • Content dagelijks, wekelijks of maandelijks geautomatiseerd  
  laten vrijkomen (content dripping)
 • Betaling per week, maand, jaar of eenmalig via 
  automatische incasso
 • Meerdere trainingen en lessen toevoegen 
 • Online community
 • Nederlandse helpdesk
 • Geïntegreerde e-mailmarketing

Voordelen Course Flow:

 • Verschillende pakketten mogelijk
 • Klanten krijgen na betaling direct toegang tot de content
 • Online community
 • Betaling per week, maand, jaar of eenmalig via 
  automatische incasso
 • Voortgang deelnemers inzien
 • App voor iOs en Android
 • Gebruiksvriendelijk
 • Koppeling met Mailblue, ActiveCampaign, Mailchimp,
   Aweber, LaPosta, Enormail en Autorespond
 • Content dagelijks, wekelijks of maandelijks geautomatiseerd  
  laten vrijkomen (content dripping)
 • Nederlandse helpdesk
 • Designen in eigen huisstijl
 • Back-ups bij Course Flow

Nadelen Course Flow:

 • Maandelijkse betaling



7. KAJABI
 Kajabi is een alles-in-één platform. Alles met losse software aan elkaar 

koppelen is niet meer van deze tijd, volgens Karin Naudin. Kajabi is 
adembenemend compleet volgens haar. De klantenservice is van hoog 
niveau en ze blijven constant verbeteringen doorvoeren in hoog tempo. 
Kajabi is ook via een app beschikbaar, zodat jouw klanten je cursus via 
hun mobiel kunnen volgen. Karin Naudin is Kajabi Brand Partner. Via 
deze link kun je een extra lange proefperiode (4 weken in plaats van 2 
weken) aanvragen! Na de proefperiode betaal je per maand. Hier vind je 
de 
exacte prijzen per pakket.

Mogelijkheden Kajabi:

 • Online trainingen, Webinars, documentatie
 • Standaard templates of zelf ontwikkelen in je eigen design
 • Integratie met PayPal
 • E-mail marketing systeem
 • Connecten met je klanten in een community
 • Ook te gebruiken als app

Voordelen Kajabi:

 • Verschillende pakketten mogelijk
 • Klanten krijgen na betaling direct toegang tot de content
 • Content dagelijks, wekelijks of maandelijks geautomatiseerd  
  laten vrijkomen (content dripping)
 • Online Community
 • Eigen e-mailmarketingsysteem
 • Goede helpdesk
 • Constante doorvoering verbeteringen
 • Automatische factuur naar klanten
 • Te gebruiken voor iedereen (ook zonder technische kennis)
 • Gekoppeld met Stripe en PayPal
 • Designen in eigen huisstijl

Nadelen Kajabi:

 • Geen Nederlandse helpdesk
 • Koppeling met iDeal alleen mogelijk via externe oplossing   
  voor zo’n €50,- per maand

https://kajabi.com/get-started?utm_campaign=&utm_content=62775&utm_medium=affiliate&utm_source=Karin+Naudin
https://kajabi.com/get-started?utm_campaign=&utm_content=62775&utm_medium=affiliate&utm_source=Karin+Naudin


CONCLUSIE 
Hopelijk heb je een goed beeld gekregen welk systeem het beste past bij 

jouw wensen. In onderstaande tabel lees je nog eens alle voor- en nadelen 
en het kostenplaatje.

Kun je wel wat technische hulp gebruiken bij het bouwen van je online 
academie? Of wil je misschien nog even sparren welk systeem of plug-in 

nu echt het beste aansluit op jouw wensen?

Boek nu een 1-op-1 adviesgesprek met mij – Kim Minten - waarbij je het 
volgende ontvangt:

 ✓ Een adviesgesprek van een half uur waarin ik samen met je   
  ga kijken welk systeem en plug-in het beste aansluit op jouw  
  wensen en past bij wat je qua academie voor ogen hebt;
 ✓ Vervolgens maak ik aan de hand van ons gesprek een advies  
     rapport met de besproken punten en welk systeem ik
  je adviseer;
 ✓ Ik installeer vervolgens het gekozen systeem en de plug-ins;
 ✓ Ik zorg voor de koppeling tussen Mollie & het
  gekozen systeem;
 ✓ En ik zorg voor de koppeling tussen het gekozen systeem 
  & een autoresponder (zoals bijvoorbeeld MailBlue/Active-  
  Campaign/MailChimp).

Meer hierover? 

Onderstaand nog even alle systemen en plug-ins die ik in het e-book heb 
behandeld met de voordelen, nadelen en het kostenplaatje:

https://kimminten.nl/adviesgesprek-online-academie/


Naam 
plug-in

Voordelen plug-in Nadelen 
plug-in

Kosten-
plaatje

Huddle

 • Onbeperkt aantal
              trainingen
 • Meerdere online 
              producten aanbieden
 • Nederlandse 
              helpdesk
 • Instapklaar
 • Content dripping
 • Inclusief community
 • Twee weken 
              proefperiode
 • Gratis mobiele app
 • Op eigen domeinnaam
 • Gamification techniek-
              en om deelnemers
              actief te houden

 • Terugkerende 
               investering
 • Slechts twee 
              designopties

Je kunt hier 
een gratis 
proef-
periode 
aanvragen.

Deze duurt 14 
dagen. Op de 
website vind 
je ook de prijs 
van Huddle 
na de proef-
periode.

Poppyz

 • Onbeperkt aantal 
              trainingen
 • Meerdere online 
              producten aanbieden
 • Nederlandse helpdesk
 • Eigen beheer klanten
              en administratie
 • Ben je lid van het
              MPOP programma 
              van Simone Levie? 
              Dan ontvang je gratis
              toegang tot Poppyz 
              én ook gratis toegang 
              tot het thema Divi om 
              je online programma 
              visueel mee vorm te 
              geven. Normaal betaal 
              je voor Poppyz en Divi 
              samen best wat geld. 
              Dit krijg je dus gratis als 
              je lid bent van het 
              MPOP Programma van       
              Simone Levie

 • Alleen voor MPOP 
              klanten van 
              Simone Levie.

Het nadeel is 
dat Poppyz 
alleen werkt 
als je het 
MPOP 
programma 
van Simone 
Levie hebt 
aangeschaft. 
De software 
Poppyz krijg je 
dan wel gratis 
bij het MPOP 
programma 
én je ontvangt 
het thema 
Divi gratis om 
jouw online 
academie 
visueel 
mooi mee 
te bouwen.

OVERZICHT

https://www.thehuddle.nl/trial21520/?utm_expid=.OQqOAGwCQRq-MYspa8u7qw.1&utm_referrer=
https://www.thehuddle.nl/trial21520/?utm_expid=.OQqOAGwCQRq-MYspa8u7qw.1&utm_referrer=
https://www.thehuddle.nl/trial21520/?utm_expid=.OQqOAGwCQRq-MYspa8u7qw.1&utm_referrer=
https://www.thehuddle.nl/trial21520/?utm_expid=.OQqOAGwCQRq-MYspa8u7qw.1&utm_referrer=
https://www.thehuddle.nl/trial21520/?utm_expid=.OQqOAGwCQRq-MYspa8u7qw.1&utm_referrer=
https://simonelevie.plugandpay.nl/r?id=vp98YFdj
https://www.simonelevie.nl/mpop-aanbod/
https://www.simonelevie.nl/mpop-aanbod/
https://www.simonelevie.nl/mpop-aanbod/
https://www.simonelevie.nl/mpop-aanbod/


Naam 
plug-in

Voordelen plug-in Nadelen 
plug-in

Kosten-
plaatje

SYS

• Verschillende paketten  
              mogelijk
 • Klanten krijgen na 
              betaling direct toegang 
              tot de content
 • Koppeling met Mail
              Blue of Active 
              Campaign
 • Content dripping
 • Gratis intakegesprek
 • Overstapservice
 • Nederlandse helpdesk
 • Designen in 
              eigen huisstijl

 •            Niet mogelijk om 
              alleen een module te 
              kopen voor het 
              bouwen van een 
               online training

De prijzen 
voor de drie 
verschillende 
pakketten van 
SYS vind je 
hier.

Wishlist 
Member

 • Werkt op alle Word
              press thema’s
 • Onbeperkt aantal 
              trainingen 
 • Design in stijl van je 
              webiste
 • Content dripping
 • Pagina’s koppelen aan 
              meerdere levels of 
              trainingen
 • Eenvoudig te down-
              loaden en installeren

 • Koppeling met 
              WooCommerce op 
              PayPro nodig
 • Voortgang van 
              deelnemers is niet bij 
              te houden
 • Deelnemers kunnen   
              ook de eigen 
              voortgang niet zien

Bij Wishlist 
Member koop 
je de plug-
in voor één 
website, drie 
websites, 10 
websites of 50 
websites. Je 
betaalt hier-
voor per jaar 
en je vindt de 
prijzen hier. 

Learn-
Dash

 • Eenvoudig te koppelen 
              aan Wordpress website
 • Onbeperkt aantal
              trainingen 
 • Makkelijk nieuwe 
              pagina’s of berichten         
              toevoegen
 • Design in stijl van je 
              website
 • Content dripping
 • Als Wordpress thema 
              op mobiel werkt, werkt 
              je training ook 
              op mobiel
 • Direct toegang voor je    
              deelnemers
 • Eenmalige investering

 • Extra plug-ins nodig bij 
              integreren MailChimp 
              of een andere e-mail 
              marketingprogramma
 • Hoge eemalige 
              aanschafkosten
 • Technisch lastiger 
              om op te zetten

De prijzen 
vind je hier. 

https://sysplatform.nl/start-met-sys/
https://member.wishlistproducts.com/?cookieUUID=4dbed119-c079-4107-a71e-17993c316450
https://member.wishlistproducts.com/?cookieUUID=4dbed119-c079-4107-a71e-17993c316450
https://member.wishlistproducts.com/pricing/
https://www.learndash.com/pricing-and-purchase/


Naam 
plug-in

Voordelen plug-in Nadelen 
plug-in

Kosten-
plaatje

Course 
Flow

• Verschillende 
              pakketten mogelijk
• Klanten krijgen na 
              betaling direct toegang 
              tot de content
• Online community
• Betaling per week,               
              maand, jaar of eenma
              lig via automatische                             
              incasso
• Voortgang 
              deelnemers inzien
• App voor iOs 
              en Android
• Gebruiksvriendelijk
• Koppeling met Mail
              Blue of Active 
              Campaign
• Content dripping
• Nederlandse helpdesk
• Designen in 
              eigen huisstijl
• Back-ups bij 
              Course Flow

 • Maandelijkse betaling De prijzen 
vind je hier.

Kajabi

• Verschillende
              pakketten mogelijk
• Klanten krijgen na 
              betaling direct toegang 
              tot de content
• Content Dripping
• Online Community
• Eigen e-mail
              marketingsysteem
• Goede helpdesk
• Constante doorvoering 
              verbeteringen
• Automatische factuur 
              naar klanten
• Te gebruiken voor 
              iedereen (ook zonder               
              technische kennis)
• Gekoppeld met Stripe 
              en PayPal
• Designen in 
              eigen huisstijl

 • Geen Nederlandse               
              helpdesk
• Koppeling met iDeal 
              alleen mogelijk via 
              €50,- per maand

Hier vind je de 
exacte prijzen 
per pakket.

Let op: de prijzen voor de systemen en plug-ins kunnen in de tussentijd 
veranderen. Ik ben niet verantwoordelijk voor de veranderende prijzen. 
Bekijk daarom altijd even de website van het syteem of de plug-in voor 
een actueel overzicht.

https://www.course-flow.com/prijzen/
https://kajabi.com/pricing-start-free


DISCLAIMER

" Ik ben lid van affiliateprogramma’s van verschillende producten en 
diensten. Wanneer ik naar één van deze producten of diensten link en
 je erop klikt, kom je op de website met een speciale link. Wanneer je

 dan een aankoop doet, krijg ik een klein percentage van de uiteindelijke 
koop. Ik doe dit omdat ik bij bepaalde producten en diensten sowieso 

al zou linken naar de website en op deze manier kan ik er wellicht
 nog een leuk bedrag mee verdienen! Je betaalt niet 

meer dan normaal als je via mijn link een aankoop doet. "



Van zowel Kim als Sonja heb ik ontzettend 
veel steun gehad tijdens het inrichten van 
mijn Online Academie. Mijn focus ligt op 
het bedenken en maken van de inhoud. 
Ik ontdekte als snel dat een Online Aca-
demie inrichten veel tijd kost, er komt een 
hoop bij kijken. Kim heeft hier veel 
ervaring in en kan dat zéér efficiënt. 

Mijn beslissing om haar expertise in te 
schakelen was snel genomen. 
Geen moment spijt van gehad!

Het fijne is dat we elkaar stimuleren, 
samen houden we ons aan de gemaakt 
afspraken.

Ik had de inhoud van mijn online training 
al gemaakt en was er helemaal klaar voor 
om deze op mijn website te gaan aan-
bieden. Ik ging vol enthousiasme aan de 
slag, maar merkte al gauw dat het tech-
nische gedeelte me ontzettend veel tijd 
en moeite kostte. Dat gaf mij geen 
energie en ik werd er ook niet blij van. 
Toen besloot ik om hulp in te schakelen.

Ik kwam via-via met Kim in contact en 
wilde graag het gesprek aangaan om te 
kijken of ze mij met het bouwen van mijn 
online academie kon helpen, en ook wat 
daar de kosten dan van zouden zijn. Ik 
vond het in eerste instantie best span-
nend om die investering te doen, want 
door mij er goed in te verdiepen en er de 
tijd voor te nemen zou ik het wellicht ook 
zelf kunnen. Echter, ik kwam er al snel 
achter dat het veel te veel tijd in beslag 
nam en dat het dan nog lang zou duren 
voordat mijn online training live zou staan 
en ik wilde vooruit! Meteen vanaf de 
kennismaking was ik blij dat ik met Kim 
in zee ben gegaan. Het gaf met meteen

Kim werkt proactief en denkt mee. Is ook 
niet te beroerd iets aan te passen als ik 
het anders wil.

Tijdens de vakantie van Kim kreeg ik 
aanvullende ondersteuning van Sonja.
Het waren de laatste loodjes voordat de 
Online Academie live ging.
Sonja was echt een engel en stond altijd 
klaar voor mijn (vele) vragen.

De academie is live gegaan zonder 
enige vorm van stress aan mijn kant.
Alles stond op tijd klaar en was
100% getest.

Wil je een Online Academie opstarten?
Houd je bij de werkzaamheden waar je 
goed in bent en besteed de rest uit.
Ik beveel Kim harte aan!

 een enorme rust én houvast.

Ze stelde meteen heldere en duidelijke 
vragen over wat ze van mij nodig had, 
waardoor zij de online academie kon 
opzetten. Dit gaf mij richting in de stap-
pen die ik te zetten had. En ook liet ze me 
nadenken over zaken waar ik nog niet aan 
gedacht had. Ik voelde me volledig 
ontzorgd rondom het technische gedeel-
te en dat was heel fijn. Ik kon me hierdoor 
bezig houden met de dingen waar ik 
goed in ben en die me veel energie 
geven! Daarnaast ben ik ervan overtuigd 
dat de academie echt maanden eerder 
klaar was, dan wanneer ik het allemaal 
zelf had gedaan. Op die manier kon ik ook 
veel eerder mijn online training gaan 
verkopen. De investering heb ik er meer 
dan uitgehaald!

Kim is iemand die helder, duidelijk en 
direct communiceert. Ook liet ze precies 
weten wat ze allemaal had gedaan, stelde 
ze continu goede vragen en heeft ze mij 
echt ontzorgd. Het is erg prettig om te 
werken met Kim. Zeker een aanrader als 
je vooruit wilt en dat zetje in de rug kunt 
gebruiken, zodat je je kunt bezig houden 
met jouw passie en waar jij goed in bent!

RECENSIES

Susan van Asten
SOS kinderen en emoties

Yolanda Burger 
Succesvol (zakelijk) Bloggen



EINDE 
Bedankt voor het lezen van mijn e-book! 

Hopelijk heb je er iets aan gehad en heb je al voor ogen welk systeem het beste past bij 
jouw wensen en begroting.

Wil je graag nog even met mij sparren over de verschillende systemen? Of kun je wel 
wat technische hulp gebruiken bij het opzetten van jouw online academie? Stuur mij 

gerust een mail: kim@kimminten.nl 

Ik help je graag!

P.S. Volg je mij al op Social Media? Ik deel hier met regelmaat tips over hoe jij je 
financiën beter kunt inrichten en andere tools en tips om je te helpen met het bouwen 

van jouw online academie.

Facebook LinkedIn

mailto:kim%40kimminten.nl%20%20?subject=Contact
https://www.facebook.com/profitfirstbusinesscoach
https://www.linkedin.com/in/kimminten/
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