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Mijn Membersite Masterplan

Naam 
e-course:

Prijs:

Leg in het kort uit wat je e-course inhoudt, voor welke doel-
groep en welk probleem los je op voor je deelnemers.

€
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Deze e-course is een:

De onderdelen noem ik

De volgende elementen ga ik gebruiken

Deze e-course bestaat uit                               onderdelen

  Training

  Cursus

  Programma 

  Modules

  Lessen

  Dagen 

  Tekst

  Video’s

  Pdf’s 

  Weken

  Maanden

  Oefeningen 

  Audio

  Werkboek

  Inspiratiesheets 

  Anders:

  Anders:

  Challenge

  Anders:

Mijn Membersite Masterplan
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Ik kies voor

De volgende pagina’s komen in het menu (of dashboard)

Notities:

  Subdomein

  Aparte url, nl:

   Op mijn eigen website 

  Inloggen

  Start hier!

   FAQ 

  Testimonials

  Meer info

  Over mij 
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Module indeling
Beschrijf hieronder je indeling per module. Denk dan bijv. aan: intro, video, 
content, download, slotvraag.
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Vervolg Module indeling
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Nu heb je de basis uitgewerkt. Je weet hoe je je training gaat noemen, wat het in-
houdt, waarom dit waardevol is voor jouw deelnemers, uit hoeveel modules deze 
training bestaat en je hebt de prijs bepaald.

Nu de inhoud nog ;) Werk steeds per deel (webpagina) aan je content.
Maak een lijstje en vink  af welk onderdeel klaar is. Hieronder een voorbeeld:

Content gereed:
  Start hier

  Dashboard

  Over mij

  FAQ (veel gestelde vragen) 

  Voorbereidingsweek

  Boodschappenlijst

  Module 1

  Module 2

  Module 3

  Module 4

  Module 5

  Extra bonus

  Evalutatieformulier
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Als je alle content hebt verzameld dan kun je starten met het bouwen (laten bou-
wen) van je membersite. Controleer de onderstaande punten:

Membersite Masterplan Checklist

  Domeinnaam

  WordPress installatie

  WordPress Theme gekozen

  Wishlist Member aangeschaft / of via je webbouwer 

  Vimeo account aangemaakt

  Betalingssysteem gekozen en account aangemaakt

  Salespage klaar

  Koopknop gekoppeld aan betaalpagina

  Wishlist op juiste manier ingesteld

  Emailcoaching JA / NEE

  Emailcoaching proces ertussen gezet

  Autoresponder klaar (indien emailcoaching)

  Artikelen schrijven over e-course

  Productlancering voor je e-course inplannen

  Affiliates zoeken

  Promoten! Promoten! Promoten!

  Geniet van je eerste verkoop!!!

LET OP!
Werken wij samen, 

dan regel ik een groot 
gedeelte van 

deze punten voor jou!

Mijn Membersite Masterplan

© Copyright 2021 - Heleen Verkerk - https://heleenverkerk.nl

https://heleenverkerk.nl


- 9 -

slankenfitin5dagen.com
of ‘leden.mijndomeinnaam.com’

 START HIER!     DASHBOARD      MEER WETEN?      FAQ     TESTIMONIALS                                    

• start hier
• voorbereiding
• boodschappenlijst
• oefeningen
• dag 1
• dag 2
• dag 3
• dag 4
• dag 5

Dag 1

Welkom [naam], 
We beginnen bij DAG 1 van de de online cursus “Slank en 
Fit in 5 dagen” 

Bekijk de videos:

INLOGGEN

Lees de tekst: 
cio, C. Mis, fat rebem patqui practorumene con vilius cumeris, dit. Acere adefaudam videorte 
diere ex mortus, uteris. Gra, sentius portem adhus acit vir aute, quasdac reorei cont, con iam 
Rommorus, Catimorum faut restam pate, conve, quod pervis; non re, vem abit, quam.   Iliqui ipid 
que pelecatur sequis ulpa quiat quam repudit asperspedit explitam, seniae sequae cora parum 
ilis quam raepedis aut qui ad quatur, que endias dolor si vernate esto et evelit, cus, nobisciisci 

Download het cursusmateriaal: 
cio, C. Mis, fat rebem patqui practorumene con vilius cumeris, dit. Acere adefaudam videorte 
diere ex mortus, uteris. Gra, sentius portem adhus acit vir aute, quasdac reorei cont, con iam 
Rommorus, Catimorum faut restam pate, conve, quod pervis; non re, vem abit, quam.   Iliqui ipid 
que pelecatur sequis ulpa quiat quam repudit asperspedit explitam, seniae sequae cora parum 
ilis quam raepedis aut qui ad quatur, que endias dolor si vernate esto et evelit, cus, nobisciisci 

Vragen?
Klik hier >>

slankenfitin5dagen.com
of ‘leden.mijndomeinnaam.com’

 START HIER!     DASHBOARD      MEER WETEN?      FAQ     TESTIMONIALS                                    

• start hier
• voorbereiding
• boodschappenlijst
• oefeningen
• dag 1
• dag 2
• dag 3
• dag 4
• dag 5

Dag 2

Hallo [naam], 
We zijn alweer bij dag 2

Bekijk de videos:

INLOGGEN

Lees de tekst: 
cio, C. Mis, fat rebem patqui practorumene con vilius cumeris, dit. Acere adefaudam videorte 
diere ex mortus, uteris. Gra, sentius portem adhus acit vir aute, quasdac reorei cont, con iam 
Rommorus, Catimorum faut restam pate, conve, quod pervis; non re, vem abit, quam.   Iliqui ipid 
que pelecatur sequis ulpa quiat quam repudit asperspedit explitam, seniae sequae cora parum 
ilis quam raepedis aut qui ad quatur, que endias dolor si vernate esto et evelit, cus, nobisciisci 

Download het cursusmateriaal: 
cio, C. Mis, fat rebem patqui practorumene con vilius cumeris, dit. Acere adefaudam videorte 
diere ex mortus, uteris. Gra, sentius portem adhus acit vir aute, quasdac reorei cont, con iam 
Rommorus, Catimorum faut restam pate, conve, quod pervis; non re, vem abit, quam.   Iliqui ipid 
que pelecatur sequis ulpa quiat quam repudit asperspedit explitam, seniae sequae cora parum 
ilis quam raepedis aut qui ad quatur, que endias dolor si vernate esto et evelit, cus, nobisciisci 

Vragen?
Klik hier >>

Voorbeeld indeling
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Voorbeeld indeling

© Copyright 2021 - Heleen Verkerk - https://heleenverkerk.nl

https://heleenverkerk.nl


- 11 -

Voorbeelden dashboard
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Voorbeelden module pagina
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