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Inleiding
In de jaren dat wij voor een groep stonden, als spreker of 
trainer, hebben we meer dan eens de vraag gekregen of 
wij ons aanbod ook online deden en dan was het antwoord 
resoluut ‘nee’. Ook in onze opleidingsbedrijven waren we 
duidelijk tegen klanten: toepassen van breinkennis paste in 
onze optiek niet zomaar in een online aanbod. We vertelden 
mensen dat we in het echt veel leuker waren en niet pasten 
in het aquarium van een online training. Hoe maak je anders 
echt verbinding met je groep? En vaardigheden oefenen, 
dat kan toch niet online?

En toen kwam de lockdown. Alle bijeenkomsten werden 
pardoes omgezet naar online, zonder dat we precies wisten 
hoelang dat zou blijven duren. Op dat moment zagen wij 
twee opties: ofwel wachten tot de coronastorm zou over-
waaien, niet wetende wanneer dit zou zijn. Ofwel anticiperen 
op het moment, en deze crisis aanwenden als een kantel-
moment en volop gaan inzetten op online training geven. 
Wij kozen voor dat laatste.

Make it stick…online
De vraag die wij het vaakst kregen, was of we de geplande 
klassikale trainingen niet ‘gewoon’ konden omzetten naar 
een online variant. Dat ging natuurlijk niet zomaar, maar we 

wilden wel een oplossing aanbieden. Dat betekende dat we 
aan de slag moesten met online sessies, webinars en meet-
ings. We moesten het aquarium in. En dat doe je natuurlijk 
niet zomaar! 

Het geven van een online presentatie of training is toch net 
iets anders dan voor een groep staan. Hoe houd je de aan-
dacht van je deelnemers vast? Hoe zorg je, ook online, voor 
een veilige en open leeromgeving? En hoe zorg je ervoor dat 
het geleerde blijft plakken? 
Onze klassikale trainingsskills zijn er wel. Maar nu online? 
Hoe doen we dat? Dat effect van onze live performance 
moeten we online proberen te herscheppen.

Met onze achtergrond in neurowetenschap en in online 
didactiek zijn wij uitvoerig gaan onderzoeken wat werkt 
en wat niet opdat het geleerde in een training ook achter-
af blijft plakken. Dit boek is het resultaat van uren testen, 
proberen, falen – zoals je kunt lezen in onze fail of the week – 
om jou uiteindelijk te kunnen vertellen hoe wij online zorgen 
dat de boodschap blijft plakken. 

We bouwen ons verhaal over de do’s en don’ts van online 
trainen op aan de hand van vijf grote breinprincipes: 
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1. Veiligheid en Emotie
2. Verwerking
3. Verbinding
4. Zintuigen
5. Focus

In elk van de vijf hoofdstukken leggen we uit wat het behan-
delde breinprincipe inhoudt en hoe je daar online rekening 
mee moet houden. Ook delen we checklisten die we zelf 
gebruiken. De tekst wemelt van tips die je onmiddellijk kunt 
toepassen. En aan het eind van elk hoofdstuk geven we je 
een opdracht waarmee je de opgedane kennis meteen in de 
praktijk kunt brengen.

HET GEHEEL IS MEER DAN DE SOM DER DELEN
We wilden er vooral een praktisch boek van maken zodat 
er genoeg tips zouden zijn om direct aan de slag te gaan. 
Maar online trainen bevat meer dan ervoor zorgen dat het 
geleerde in de hoofden van de deelnemers blijft plakken. 
Een online variant vraagt om een ander design dan live 
sessies. De duur is meestal korter, de vormen van interactie 
zijn heel anders en er moeten vaker leermomenten ingelast 
worden waar iedere deelnemer in zijn eigen tijd dingen 
moet doen (asynchrone leermomenten). En ook de manier 
waarop jij presenteert en hoe jij een online verhaal vertelt 
voor de camera, is cruciaal. Wat kun je doen als je een vraag 
stelt en niemand reageert? Het is helemaal aan jou: 

Icoontjes

Checklist  The science De praktijk Fail of the 
week

Kader Opdracht
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The floor is yours! En dan heb je natuurlijk nog de techni-
sche kant; “Kunnen jullie mij horen?”, “Ik zie de slides niet”, 
“Ik denk dat je nog op mute staat…”. Het zijn waarschijnlijk 
de meest gebruikte zinnen tijdens online meetings. Alle-
maal goed en wel bij de eerste omschakeling, maar als we 
echt willen dat onze toehoorders niet naar Netflix of hun 
mailbox overschakelen, moeten we alle aandacht geven aan 
onze technische set-up. Omdat we je tenslotte ook graag 
wegwijs maken in de manier waarop wij zorgen voor een 
efficiënt design, in het organiseren van dry-runs en in welke 
presentatietechnieken echt werken, kun je in elk hoofdstuk 
handige templates en checklists vinden oftewel een handi-
ge EHBO-kit – een Eerste Hulp Bij Online. 

In dit boek vind je – naast het antwoord op de hoofdvraag 
‘how to make it stick online’ – zijdelings tips over alle vier 
facetten van online trainen. We vinden deze vier allemaal 
heel erg belangrijk bij online meetings. Onze focus op het 
derde facet staat natuurlijk niet los van de andere drie. Als 
je techniek niet werkt of je ontwerp niet klopt dan blijft er 
vanzelfsprekend niets hangen. Deze vier facetten kun je 
terugvinden in het kader.

1. Design to shine > Je hebt een ander design nodig 
voor je bijeenkomst en je les, daarover gaat het in 
het boek. Het is geen didactiekboek, maar tussen 
de regels door krijg je tips. Bekijk ook zeker onze 
Design-to-shine-checklist met onze favoriete inta-
kevragen die jij kunt stellen nog voor je aan de slag 
gaat.

2. Set-up for glory > Een goede set-up is cruciaal 
om effectief online te kunnen trainen. Hoe zet je 
je schermen klaar? Wanneer doe je dry-runs? Hoe 
kun je alles testen? Allemaal essentiële vragen 
voordat je nog maar kunt beginnen met trainen. 
We zullen hierover tussendoor tips geven. Boven-
dien vind je in dit boek onze Mis-en-place-checklist 
en de Dry-run-timeline zodat jij alvast kunt zien 
hoe wij het aanpakken.

3. Make it stick > Dit is het thema waarop we in 
dit boek werkelijk willen focussen, want er is een 
reden waarom we in het echt leuker zijn. Mensen 
onthouden ons, de context en wat we doen, en 
dat heeft een groot effect op het onthouden van 
de inhoud. We zullen ons hiervoor verdiepen in de 
breinprincipes.
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4. The floor is yours > Het presenteren zelf. Hoe zit 
je voor de camera? Hoe vertel je een verhaal? Heel 
belangrijk, dus ook dit onderwerp zal aan bod 
komen. En om je alvast wat mee te geven: storytel-
ling werkt heel goed, zie hoofdstuk 4 Verbinding 
voor meer tips. Natuurlijk hebben we zelf best wat 
ervaring opgedaan met online presenteren. Wij 
hebben onze tips dan ook gebundeld in een ‘FAQ’ 
rond online presenteren. 

Je zult al gemerkt hebben dat we regelmatig Engelse 
termen gebruiken. Dat doen we omdat we veel gebruik heb-
ben gemaakt van Engelse literatuur en je, als je er meer van 
wilt weten, dan makkelijker kunt opzoeken. 

En nu aan de slag
Misschien ben je een beetje zoals wij en had je bij aanvang 
weinig vertrouwen in online bijeenkomsten. Misschien blij-
ven we in het echt leuker, maar we zijn er intussen wel van 
overtuigd dat we met behulp van breinkennis onze online 
bijeenkomsten prettig, interactief en uiterst effectief kunnen 
maken. En we hebben er zelfs plezier in gekregen. 

We hopen dat jullie dit ook lukt na het lezen van ons boek.

Ria van Dinteren, organisatieadviseur en breinkundige bij 
Breinwerk BV

Katelijn Nijsmans, managing partner bij The Tipping Point 
en neuropsycholoog


