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400+
VIDEOLESSEN

25+
INSTRUCTEURS

500+
STUDENTEN

UNLOCK 
25+

SKILLS

+500

 Leer van echte winstgevende impact
ondernemers die het pad al eens

bewandeld hebben.

Bite sized lessen specifiek gericht op
één vaardigheid of kennisonderdeel.

Een aanbod dat wekelijks wordt
uitgebreid met nieuwe lessen en skills.

Een actieve, groeiende community van
studenten.



Gamification

Stap voor stap onboarding

On demand

Mobile friendly

Tweetalig

Van videolessen tot invulbare e-books

Gamification is toegepast binnen het platform om de motivatie te
verbeteren. Startup Program werkt met een beloningssysteem op basis van
skills die kunnen worden geünlockt. 

Door middel van pop ups wordt duidelijk aangegeven welke stappen de
student moet uitvoeren om de onboarding te doorlopen. Dit is helder stap
voor stap uitgelegd om het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Het platform van Startup Program werkt op alle devices waardoor
studenten op ieder moment locatie onafhankelijk kunnen inloggen
en lessen kunnen volgen.  

Studenten zijn niet afhankelijk van een laptop om de videolessen te volgen..
Met de Startup Program app, gericht op push notificaties om de
engagement te verhogen. 

Het platform van Startup Program biedt alle content aan in zowel
Engels als Nederlands, waardoor het ook voor internationale
studenten toegankelijk is. 

Studenten krijgen niet alleen theorie maar ook praktische
oefeningen. Veel lessen bevatten opdrachten inclusief invulbare e-
books, zodat de student actief aan het leren is.

Gebruiks-
vriendelijkheid

Online leren vraagt een andere werkwijze dan fysiek
leren. De aandacht spande is een  online stuk korter en

om te zorgen dat blended learning een succes wordt,
zijn de volgende nudge technieken toegepast op het

platform van Startup Program.
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LEREN



On demand
videolessen

Voortgang
monitoren

Het aanbod bestaat uit meer dan 400 videolessen, van theorie tot
praktische oefeningen waarbij gebruiksvriendelijkheid voorop
staat. Dankzij de on demand videolessen volg je de trainingen

waar en wanneer je maar wilt. Je voortgang blijft altijd opgeslagen
zodat je op ieder moment verder kunt waar je gebleven bent. De
videolessen zijn opgedeeld in kleine hapklare lengtes en geschikt
voor de enthousiaste starter tot de ondernemer die al een paar

jaar bezig is.

Bekijk realtime activiteit terwijl de studenten de lessen volgen. Op
deze manier weet je precies waar je studenten zich in een cursus
bevinden en welke scores ze behalen. Beheerders kunnen zelf de

opdrachten en essays van studenten beheren, goedkeuren en
verwijderen. De voortgang van de studenten kan op ieder moment

gemakkelijk gedownload en geëxporteerd worden.
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Een greep uit het
trainingsaanbod

Het aanbod van Startup Program bestaat uit meer dan 400
videolessen en op maat gemaakte programma's. Wekelijks komen

er nieuwe trainingen en instructeurs bij. De lessen zijn
onderverdeeld in categorieën als: bedrijf starten, communicatie,

creatief, design, financiën, impact,  innoveren, leiderschap,
marketing, mindset en productiviteit.
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Samengestelde
programma's

Met meer dan 400 videolessen is het voor studenten misschien
moeilijk om te iets te vinden… Dankzij de samengestelde

programma's vind je precies wat je aanspreekt en welke training
het beste bij je ambitie past. Een samengesteld programma

bestaat uit een reeks van trainingen die op elkaar aansluiten én
elkaar versterken.
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Unlock skills
Wanneer studenten zijn aangemeld hebben zij de mogelijkheid om

skills te unlocken. Skills zijn bite sized lessen die specifiek gericht
zijn op één vaardigheid of kennisonderdeel. De duur hiervan

varieert van 1 tot 15 minuten. 
 

Doel hiervan is om de studenten op een laagdrempelige manier te
motiveren en activeren om meer trainingen te volgen. Door middel
van gamification enthousiasmeren we studenten wanneer er een
skill is behaald. Op dat moment verschijnt er een feestelijke trigger
in beeld die de student motiveert om door te gaan. De geünlockte

skills zijn vervolgens terug te vinden in ieders individueel profiel. 
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CONNECTEN



Live chat
Studenten kunnen dankzij de live chat pagina op verschillende

manieren met elkaar in contact komen: 

1

Vervolgens kunnen studenten elkaar gaan volgen

 Via een tijdlijn kunnen openbare berichten worden geplaatst,
waar andere studenten op kunnen reageren en/of liken. 

 Via een privé chat omgeving kunnen studenten met
elkaar connecten en informatie uitwisselen.

2

3
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Subsidie adviseur Content  marketeer
Jurist

Studenten kunnen elkaars profiel bekijken, elkaar volgen en
connecten met elkaar. Daarnaast hebben ze ook de mogelijkheid

om te connecten met instructeurs en docenten. Via de tijdlijn
binnen een groep kunnen studenten, docenten en instructeurs

reageren op oproepen, vragen en opdrachten.

Eigen profiel

Netwerken

Voor iedere student wordt automatisch een eigen profiel
aangemaakt wanneer hij/zij zich aanmeldt. Binnen je profiel vind je

je tijdlijn met recente gebeurtenissen (zoals volgers, openbare
gesprekken en likes), een overzicht van de trainingen die je volgt, je

connecties, video's zoals eigen gemaakte trainingen en je
documenten.
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Bestanden
uploaden

Creëer privégroepen binnen het platform van Startup Program. De
privacy instellingen van deze groep kunnen zelf ingesteld worden.

Zo is er de mogelijkheid om deze groep privé of openbaar te
maken. 

 
Binnen deze groep kunnen documenten gedeeld/geüpload

worden en is er de mogelijkheid om vragen te stellen en
beantwoorden. Studenten hebben zelf ook de mogelijkheid om een

groep aan te maken voor bijvoorbeeld specifieke projecten.

Groepen

Upload documenten zoals opdrachten, e-books of handige Pdf's
en deel deze vervolgens in groepen met studenten. Iedere student

heeft de mogelijkheid om deze documenten op te slaan binnen
zijn/haar profiel. 
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Publiceer openbare, privé of verborgen activiteiten in de kalender.
Sta studenten toe om evenementen te maken. Stuur

uitnodigingen, houd de reacties bij, voeg (les)roosters toe en plan
gastcolleges in.

Kalender

Voeg eigen
lesmateriaal toe

Wil je hoorcolleges digitaal aanbieden als toevoeging op de
bestaande lessen? Upload je eigen lesmateriaal gemakkelijk en
snel en bepaal zelf wie toegang krijgt tot dit materiaal. Bied op
deze manier studenten de mogelijkheid aan om extra lessen te

volgen ter aanvulling op de bestaande lessen.
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Enthousiast
geworden of meer
informatie nodig?

Neem contact op met 
Lucas van der Meulen

+316 36 037 851

info@startupprogram.nl

De Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden

www.startupprogram.nl/onderwijs


