
Benchmark soortgelijke tools

Item Future Learn Codecademy Skillshare NCOI LOI Udemy

Website

Link https://
www.futurelearn.c
om/courses

https://
www.codecademy.
com/

https://
www.skillshare.co
m/

https://
www.ncoi.nl/
studeren-op-
afstand.html

https://www.loi.nl/
thuis-
studeren#_overthui
sstuderen

https://
www.udemy.com/

Slogan FutureLearn’s 
purpose is 
to!transform 
access to 
education

It’s time to start"
investing in 
yourself#

Explore your 
creativity/Inspiring 
discovery through 
creativity

Hoe hoog leg jij de 
lat? - Studeren 
wanneer het u 
uitkomt

Groei door met 
een opleiding 
die!zich 
aanpast!aan jou. 
 - Zelfstandig maar 
zeker niet alleen

Improving Lives 
Through Learning

Screenshots

Menu Kort (cursussen en 
using), uitgebreid 
en visueel bij hover 

Kort (catalogus, 
prijzen en voor 
bedrijven)

Kort (browse, team 
plans, sign in)

Redelijk 
(opleidingen, 
keuzehulp, 
bijeenkomsten, 
contact)

Redelijk maar 
overzichtelijk 
(opleidingen, 
vakgebieden, 
klassikaal, 
thuisstudie, LOI 
zakelijk)

Redelijk 
(categorieen, 
zoeken, business, 
lesgeven, 
winkelmand, login)

Opvallend bij binnenkomst Mensen, vol boven 
de vouw

Tactieken Cialdini, 
gemakkelijk snel 
aan te melden

Video, titel en 
subtitel maken 
direct duidelijk 
waarvoor site is

Veel tekst, chaos, 
op elkaar gedrukt, 
verouderd

Redelijk veel info 
bij binnenkomst, 
maar niet storend 
door ordening

Voor idee niet 
passende header 
afbeelding, flinke 
kortingen

Focus duidelijk op… Samen leren door 
gemeenschap

Coderen Creatieve sector Zakelijk, 
werkenden

Flexibel studeren Wereldwijd 

Item

1

Weergave cursussen home Populaire 
cursussen en 
cursussen per 
onderwerp

3 thema’s 
toegelicht, geen 
cursussen in beeld

Kaartjes met 
workshops, 
erboven filter met 
onderwerpen

Menu met 
opleidingen per 
niveau en 
vakgebied

Tabel met 
vakgebieden, 
nieuwe en meest 
bekeken

Cursus kaartjes 
‘studenten kijken 
naar’, menu met 
icons topcats.

Onderdelen op homepage Actie of recente 
ontwikkeling cta, 
top partners, usp 
waarom FL

Registreerform, cta 
naar quiz, visual 
stappen bij volgen 
van hun online 
cursus, 3 thema’s, 
cta investeer in 
jezelf en registreer

Cta start free, 
selectie courses 
met filter subjects, 
exclusieve/
uitgelichte 
collectie, wat 
brengt SS (met 
screenshots tool), 
steun mede 
creatieve, try 
premium, 
teachers, SS app

Missie, cta 
keuzehulp, lijst 
opleidingen, intro 
en cta 
bijeenkomsten, 
feitjes, stuk over 
studiegids 
aanvragen, 
contact, ervaring

Intro en cta ‘vind je 
opleiding in 4 
stappen’, korte 
HBO, klassikale 
opleiding, plus- 
minpunten 
klassikaal of 
thuis, ,, contact, 
studiegids, 
interview docent, 
daarom LOI, 
nieuws

,, Exclusieve 
aanbieding header, 
usp balk, quiz om 
aanbeveling te 
doen, reviews 
studenten, logos 
bedrijven die 
Udemy gebruiken, 
cta instructeur en 
voor business

Unique Selling Points Elk onderwerp, 
samen leren, 
betrokken experts 
in cursuscontent

Focus op coderen, 
bouwen aan 
nieuwe onderwijs 
dat wereld nodig 
heeft

Focus op creatief, 
account mogelijk 
als teacher 
waardoor platform 
blijft uitbreiden

Erkende 
opleidingen, 
professionele 
begeleiding, 
klantgericht en 
persoonlijk

Erkende 
betaalbare 
opleidingen goed 
te combineren met 
een baan, 

Wereldwijd, alle 
gebieden, 
deskundige 
instructeur, 
levenslange 
toegang

Contactmogelijkheden Chatbot, FAQ, 
emails, socials

Chatbot, FAQ, 
socials

FAQ, form, socials Bellen, livechat, 
mail, WhatsApp, 
inloopspreekuur

Bellen, form, FAQ, 
mail, bezoeken, 
socials, livechat

FAQ, social

Blog $ $ $ $ $ (nieuws) $

Forum X $ X#
Discussie mogelijk 
onder lessen

X X X

Footer Boven breed 
inschrijven 
nieuwsbrief, 
uitgebreid menu 
(about, learning 
with, help, skills, 
providers, small 
print) en socials

About (incl shop 
en stories 
gebruikers), 
catalogus bij 
subject en taal, 
resources

Company, 
community, 
teaching, mobile 
app, help en social

Over, algemene 
info, naar tool, 
veelgestelde 
vragen, aanmelden 
nieuwsbrief en 
socials

Over, uitgelicht, 
service, gids/tests, 
socials

Extra pagina’s 
buiten focus om, 
taalkeuze, 
topbedrijven logos
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Cursussen in overzicht Filter op 

onderwerp, 
abonnementsvorm 
en startdatum #

Titel, subtitel, 
populair (kleurrijk) #

afbeelding, 
organisator, make 
favo, titel, 2 zinnen 
intro, hoeveel 
weken en hoeveel 
uren per week, free 
of unlimited, 
bachelor/master, 
meer info

Filter op 
onderwerp en taal#

Korte intro 
onderdeel (bij 
subject 
aangegeven gem. 
verdienen) binnen 
onderwerp cursus 
per carrière en skill#

(afbeelding), titel, 
subtitel, (duur), pro

Filter op 
aanbevolen, 
subject#

Subject (kun je 
volgen), 
aanbevolen, 
trending, populair, 
menu met 
populaire skills 
mbt subject#

Afbeelding, 
deelnemers, duur, 
titel, teacher, save

Doorklikken naar 
niveau of 
vakgebied#

bovenaan intro en 
3 meest bekeken 
(na bekijken; laatst 
bekeken), eronder 
filter op niveau, 
startmoment, 
variant, locatie en 
duur#

Titel, duur, niveau, 
geaccrediteerd, 
pdf brochure 
download

Filter op categorie, 
niveau, studieduur, 
studiemethode, 
klassikale 
startmaand#

Koppen per soort 
en niveau, list met 
titel opleiding en 
optie thuis/klas#

Uitgelichte studie/
cursus, over 
vakgebied, 
inspiratie 
interviews, 
studiegids/advies

Filter op topic, cat, 
niveau, taal, prijs, 
scores, ondertitel, 
videolengte#

List met ieder foto, 
titel, x college, 
duur, niveau, intro, 
docent, prijs, 
sterren. Bij hover 
puntsgewijs ‘wat je 
leert'#

Studenten leren 
ook, gratis kort 
modules over 
onderwerp

Detailpagina cursus ,, ankermenu, 
programma waar 
cursus bij hoort, 
video intro, topics, 
aan einde kun je…, 
voor wie, foto 
naam info docent, 
what’s included, 
share, mogelijk 
interessant

Overview why 
what kennis-
voorwaarden, lijst 
lessen, portfolio 
projecten cursus, 
master it, ervaring 
klant, syllabus in 
vorm van tijdlijn 
met iconen type 
les

Titel, teacher (kun 
je volgen), intro 
video start, ernaast 
overzicht lessen, 
duur, my notes, 
about, level, aantal 
deelnemers, class 
projects, 
gerelateerd 
cursussen, reviews 
incl grafieken, 
discussie, 
beschrijvingen en 
links, save, share 
en add to calendar

,, direct 
inschrijven, 
algemeen 
(resultaat, waarom 
hier, financiering, 
doelgroep, 
opbouw, 
puntsgewijs 
programma, tabel 
startmomenten, 
kostenspecs.

Links sterren 
klantbeoordeling, 
menu cursus (in 
kort, doelgroep/
toelating, de 
cursus, examen en 
diploma, methode 
en begeleiding, 
duur en kosten) 
inschrijven, gids of 
adviesgesprek#

Rechts titel, type 
en niveau, kosten, 
duur, diploma, 
vooropleiding, 
omschrijving

,, Laatst 
bijgewerkt, taal, 
vereisten, preview 
video, welke en 
hoeveel 
contenttypes, 
cursusinhoud, 
recensies, voor wie
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Best practices Drukke 
binnenkomst met 
veel kleur en 
afbeeldingen, 
menu kort wat 
navigeren door 
belangrijkste 
dingen makkelijk 
maakt

Weinig tekst, korte 
alinea’s, Max 2 
zinnen, populaire 
zoekresultaten bij 
aanklikken 
zoekicon, 
prijzentabel, 
bedrijfpage logo’s

Intro, info, reviews 
en discussie inzien 
en overige content 
zichtbaar (als 
gratis) bij inlog, 
sociale 
beïnvloeding en 
veel kleine extra 
mogelijkheden

Onduidelijk site, 
maar verder 
kijkend veel 
informatie te 
vinden

Duidelijk 
klaarstaan voor 
persoonlijk advies

Voor veel website 
onderdelen steeds 
doorgestuurd naar 
verschillende 
subdomeinen

Huisst!l

Kleuren

Sfeer Vrolijk, fris, 
menselijk

Speels, creatief en 
visueel

Creatief, fris, 
persoonlijk, 
overzichtelijk

Zakelijk, o%cieel, 
informatief

Zakelijk, 
professioneel, 
informatief

Bij elkaar geraapt 
(YouTube), verkoop 
en acties

Font Europa Adobe Nunito Sans GT Walsheim pro Open Sans Roboto Open Sans

Vormen Vierkant, hoekig Verschild, rond en 
hoekig

Blokken met ronde 
hoeken, kronkel/
krul in achtergrond

Balken foto’s, 
beige en wit

Rechthoek met 
ronde hoeken, 
balken

Rechthoeken met 
ronde hoeken

Beeld Lijn trap Wisselende foto 
home bij herladen

Sfeervideo, 
screenshots tool

Steeds enkele 
persoon afgebeeld

Personen, video’s 
tool en video 
animaties uitleg

Heel verschillend, 
niet in één stijl

Illustraties Zwart/wit lijn icons Boxen/kaartjes 
cursussen, lessen

Vrijwel geen icons 
of illustraties

Slechte kwaliteit 
icons

In animaties eigen 
illustratie stijl

Lijn iconen

Opvallende punten Verloop in kleuren 
en best vrouwelijk

Elk onderwerp/taal 
heeft zijn eigen 
kleur en illustratie

Gepersonaliseerd 
na account 
aanmaken (Hi Bo)

Veel te veel tekst Op header elke 
pagina de eerste 
letter groot als icon

Voelt gehaast, als 
productie en er 
worden te veel 
verschillende grids 
aangehouden wat 
rommelig oogt

Programma’s

Voorstelling te maken content $ $ $ $ #
‘studeren op 
afstand’ lastig

$ $
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Benchmark soortgelijke tools

Item Future Learn Codecademy Skillshare NCOI LOI Udemy

Website

Link https://
www.futurelearn.c
om/courses

https://
www.codecademy.
com/

https://
www.skillshare.co
m/

https://
www.ncoi.nl/
studeren-op-
afstand.html

https://www.loi.nl/
thuis-
studeren#_overthui
sstuderen

https://
www.udemy.com/

Slogan FutureLearn’s 
purpose is 
to!transform 
access to 
education

It’s time to start"
investing in 
yourself#

Explore your 
creativity/Inspiring 
discovery through 
creativity

Hoe hoog leg jij de 
lat? - Studeren 
wanneer het u 
uitkomt

Groei door met 
een opleiding 
die!zich 
aanpast!aan jou. 
 - Zelfstandig maar 
zeker niet alleen

Improving Lives 
Through Learning

Screenshots

Menu Kort (cursussen en 
using), uitgebreid 
en visueel bij hover 

Kort (catalogus, 
prijzen en voor 
bedrijven)

Kort (browse, team 
plans, sign in)

Redelijk 
(opleidingen, 
keuzehulp, 
bijeenkomsten, 
contact)

Redelijk maar 
overzichtelijk 
(opleidingen, 
vakgebieden, 
klassikaal, 
thuisstudie, LOI 
zakelijk)

Redelijk 
(categorieen, 
zoeken, business, 
lesgeven, 
winkelmand, login)

Opvallend bij binnenkomst Mensen, vol boven 
de vouw

Tactieken Cialdini, 
gemakkelijk snel 
aan te melden

Video, titel en 
subtitel maken 
direct duidelijk 
waarvoor site is

Veel tekst, chaos, 
op elkaar gedrukt, 
verouderd

Redelijk veel info 
bij binnenkomst, 
maar niet storend 
door ordening

Voor idee niet 
passende header 
afbeelding, flinke 
kortingen

Focus duidelijk op… Samen leren door 
gemeenschap

Coderen Creatieve sector Zakelijk, 
werkenden

Flexibel studeren Wereldwijd 

Item

1

Weergave cursussen home Populaire 
cursussen en 
cursussen per 
onderwerp

3 thema’s 
toegelicht, geen 
cursussen in beeld

Kaartjes met 
workshops, 
erboven filter met 
onderwerpen

Menu met 
opleidingen per 
niveau en 
vakgebied

Tabel met 
vakgebieden, 
nieuwe en meest 
bekeken

Cursus kaartjes 
‘studenten kijken 
naar’, menu met 
icons topcats.

Onderdelen op homepage Actie of recente 
ontwikkeling cta, 
top partners, usp 
waarom FL

Registreerform, cta 
naar quiz, visual 
stappen bij volgen 
van hun online 
cursus, 3 thema’s, 
cta investeer in 
jezelf en registreer

Cta start free, 
selectie courses 
met filter subjects, 
exclusieve/
uitgelichte 
collectie, wat 
brengt SS (met 
screenshots tool), 
steun mede 
creatieve, try 
premium, 
teachers, SS app

Missie, cta 
keuzehulp, lijst 
opleidingen, intro 
en cta 
bijeenkomsten, 
feitjes, stuk over 
studiegids 
aanvragen, 
contact, ervaring

Intro en cta ‘vind je 
opleiding in 4 
stappen’, korte 
HBO, klassikale 
opleiding, plus- 
minpunten 
klassikaal of 
thuis, ,, contact, 
studiegids, 
interview docent, 
daarom LOI, 
nieuws

,, Exclusieve 
aanbieding header, 
usp balk, quiz om 
aanbeveling te 
doen, reviews 
studenten, logos 
bedrijven die 
Udemy gebruiken, 
cta instructeur en 
voor business

Unique Selling Points Elk onderwerp, 
samen leren, 
betrokken experts 
in cursuscontent

Focus op coderen, 
bouwen aan 
nieuwe onderwijs 
dat wereld nodig 
heeft

Focus op creatief, 
account mogelijk 
als teacher 
waardoor platform 
blijft uitbreiden

Erkende 
opleidingen, 
professionele 
begeleiding, 
klantgericht en 
persoonlijk

Erkende 
betaalbare 
opleidingen goed 
te combineren met 
een baan, 

Wereldwijd, alle 
gebieden, 
deskundige 
instructeur, 
levenslange 
toegang

Contactmogelijkheden Chatbot, FAQ, 
emails, socials

Chatbot, FAQ, 
socials

FAQ, form, socials Bellen, livechat, 
mail, WhatsApp, 
inloopspreekuur

Bellen, form, FAQ, 
mail, bezoeken, 
socials, livechat

FAQ, social

Blog $ $ $ $ $ (nieuws) $

Forum X $ X#
Discussie mogelijk 
onder lessen

X X X

Footer Boven breed 
inschrijven 
nieuwsbrief, 
uitgebreid menu 
(about, learning 
with, help, skills, 
providers, small 
print) en socials

About (incl shop 
en stories 
gebruikers), 
catalogus bij 
subject en taal, 
resources

Company, 
community, 
teaching, mobile 
app, help en social

Over, algemene 
info, naar tool, 
veelgestelde 
vragen, aanmelden 
nieuwsbrief en 
socials

Over, uitgelicht, 
service, gids/tests, 
socials

Extra pagina’s 
buiten focus om, 
taalkeuze, 
topbedrijven logos
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Cursussen in overzicht Filter op 

onderwerp, 
abonnementsvorm 
en startdatum #

Titel, subtitel, 
populair (kleurrijk) #

afbeelding, 
organisator, make 
favo, titel, 2 zinnen 
intro, hoeveel 
weken en hoeveel 
uren per week, free 
of unlimited, 
bachelor/master, 
meer info

Filter op 
onderwerp en taal#

Korte intro 
onderdeel (bij 
subject 
aangegeven gem. 
verdienen) binnen 
onderwerp cursus 
per carrière en skill#

(afbeelding), titel, 
subtitel, (duur), pro

Filter op 
aanbevolen, 
subject#

Subject (kun je 
volgen), 
aanbevolen, 
trending, populair, 
menu met 
populaire skills 
mbt subject#

Afbeelding, 
deelnemers, duur, 
titel, teacher, save

Doorklikken naar 
niveau of 
vakgebied#

bovenaan intro en 
3 meest bekeken 
(na bekijken; laatst 
bekeken), eronder 
filter op niveau, 
startmoment, 
variant, locatie en 
duur#

Titel, duur, niveau, 
geaccrediteerd, 
pdf brochure 
download

Filter op categorie, 
niveau, studieduur, 
studiemethode, 
klassikale 
startmaand#

Koppen per soort 
en niveau, list met 
titel opleiding en 
optie thuis/klas#

Uitgelichte studie/
cursus, over 
vakgebied, 
inspiratie 
interviews, 
studiegids/advies

Filter op topic, cat, 
niveau, taal, prijs, 
scores, ondertitel, 
videolengte#

List met ieder foto, 
titel, x college, 
duur, niveau, intro, 
docent, prijs, 
sterren. Bij hover 
puntsgewijs ‘wat je 
leert'#

Studenten leren 
ook, gratis kort 
modules over 
onderwerp

Detailpagina cursus ,, ankermenu, 
programma waar 
cursus bij hoort, 
video intro, topics, 
aan einde kun je…, 
voor wie, foto 
naam info docent, 
what’s included, 
share, mogelijk 
interessant

Overview why 
what kennis-
voorwaarden, lijst 
lessen, portfolio 
projecten cursus, 
master it, ervaring 
klant, syllabus in 
vorm van tijdlijn 
met iconen type 
les

Titel, teacher (kun 
je volgen), intro 
video start, ernaast 
overzicht lessen, 
duur, my notes, 
about, level, aantal 
deelnemers, class 
projects, 
gerelateerd 
cursussen, reviews 
incl grafieken, 
discussie, 
beschrijvingen en 
links, save, share 
en add to calendar

,, direct 
inschrijven, 
algemeen 
(resultaat, waarom 
hier, financiering, 
doelgroep, 
opbouw, 
puntsgewijs 
programma, tabel 
startmomenten, 
kostenspecs.

Links sterren 
klantbeoordeling, 
menu cursus (in 
kort, doelgroep/
toelating, de 
cursus, examen en 
diploma, methode 
en begeleiding, 
duur en kosten) 
inschrijven, gids of 
adviesgesprek#

Rechts titel, type 
en niveau, kosten, 
duur, diploma, 
vooropleiding, 
omschrijving

,, Laatst 
bijgewerkt, taal, 
vereisten, preview 
video, welke en 
hoeveel 
contenttypes, 
cursusinhoud, 
recensies, voor wie
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Best practices Drukke 
binnenkomst met 
veel kleur en 
afbeeldingen, 
menu kort wat 
navigeren door 
belangrijkste 
dingen makkelijk 
maakt

Weinig tekst, korte 
alinea’s, Max 2 
zinnen, populaire 
zoekresultaten bij 
aanklikken 
zoekicon, 
prijzentabel, 
bedrijfpage logo’s

Intro, info, reviews 
en discussie inzien 
en overige content 
zichtbaar (als 
gratis) bij inlog, 
sociale 
beïnvloeding en 
veel kleine extra 
mogelijkheden

Onduidelijk site, 
maar verder 
kijkend veel 
informatie te 
vinden

Duidelijk 
klaarstaan voor 
persoonlijk advies

Voor veel website 
onderdelen steeds 
doorgestuurd naar 
verschillende 
subdomeinen

Huisst!l

Kleuren

Sfeer Vrolijk, fris, 
menselijk

Speels, creatief en 
visueel

Creatief, fris, 
persoonlijk, 
overzichtelijk

Zakelijk, o%cieel, 
informatief

Zakelijk, 
professioneel, 
informatief

Bij elkaar geraapt 
(YouTube), verkoop 
en acties

Font Europa Adobe Nunito Sans GT Walsheim pro Open Sans Roboto Open Sans

Vormen Vierkant, hoekig Verschild, rond en 
hoekig

Blokken met ronde 
hoeken, kronkel/
krul in achtergrond

Balken foto’s, 
beige en wit

Rechthoek met 
ronde hoeken, 
balken

Rechthoeken met 
ronde hoeken

Beeld Lijn trap Wisselende foto 
home bij herladen

Sfeervideo, 
screenshots tool

Steeds enkele 
persoon afgebeeld

Personen, video’s 
tool en video 
animaties uitleg

Heel verschillend, 
niet in één stijl

Illustraties Zwart/wit lijn icons Boxen/kaartjes 
cursussen, lessen

Vrijwel geen icons 
of illustraties

Slechte kwaliteit 
icons

In animaties eigen 
illustratie stijl

Lijn iconen

Opvallende punten Verloop in kleuren 
en best vrouwelijk

Elk onderwerp/taal 
heeft zijn eigen 
kleur en illustratie

Gepersonaliseerd 
na account 
aanmaken (Hi Bo)

Veel te veel tekst Op header elke 
pagina de eerste 
letter groot als icon

Voelt gehaast, als 
productie en er 
worden te veel 
verschillende grids 
aangehouden wat 
rommelig oogt

Programma’s

Voorstelling te maken content $ $ $ $ #
‘studeren op 
afstand’ lastig

$ $
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Best practices Drukke 
binnenkomst met 
veel kleur en 
afbeeldingen, 
menu kort wat 
navigeren door 
belangrijkste 
dingen makkelijk 
maakt

Weinig tekst, korte 
alinea’s, Max 2 
zinnen, populaire 
zoekresultaten bij 
aanklikken 
zoekicon, 
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bedrijfpage logo’s

Intro, info, reviews 
en discussie inzien 
en overige content 
zichtbaar (als 
gratis) bij inlog, 
sociale 
beïnvloeding en 
veel kleine extra 
mogelijkheden

Onduidelijk site, 
maar verder 
kijkend veel 
informatie te 
vinden

Duidelijk 
klaarstaan voor 
persoonlijk advies

Voor veel website 
onderdelen steeds 
doorgestuurd naar 
verschillende 
subdomeinen

Huisst!l

Kleuren

Sfeer Vrolijk, fris, 
menselijk

Speels, creatief en 
visueel

Creatief, fris, 
persoonlijk, 
overzichtelijk

Zakelijk, o%cieel, 
informatief

Zakelijk, 
professioneel, 
informatief

Bij elkaar geraapt 
(YouTube), verkoop 
en acties

Font Europa Adobe Nunito Sans GT Walsheim pro Open Sans Roboto Open Sans

Vormen Vierkant, hoekig Verschild, rond en 
hoekig

Blokken met ronde 
hoeken, kronkel/
krul in achtergrond

Balken foto’s, 
beige en wit

Rechthoek met 
ronde hoeken, 
balken

Rechthoeken met 
ronde hoeken

Beeld Lijn trap Wisselende foto 
home bij herladen

Sfeervideo, 
screenshots tool

Steeds enkele 
persoon afgebeeld

Personen, video’s 
tool en video 
animaties uitleg

Heel verschillend, 
niet in één stijl

Illustraties Zwart/wit lijn icons Boxen/kaartjes 
cursussen, lessen

Vrijwel geen icons 
of illustraties

Slechte kwaliteit 
icons

In animaties eigen 
illustratie stijl

Lijn iconen

Opvallende punten Verloop in kleuren 
en best vrouwelijk

Elk onderwerp/taal 
heeft zijn eigen 
kleur en illustratie

Gepersonaliseerd 
na account 
aanmaken (Hi Bo)

Veel te veel tekst Op header elke 
pagina de eerste 
letter groot als icon

Voelt gehaast, als 
productie en er 
worden te veel 
verschillende grids 
aangehouden wat 
rommelig oogt

Programma’s

Voorstelling te maken content $ $ $ $ #
‘studeren op 
afstand’ lastig

$ $

Future Learn Codecademy Skillshare NCOI LOI UdemyItem
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Benchmark soortgelijke tools

Item Future Learn Codecademy Skillshare NCOI LOI Udemy

Website

Link https://
www.futurelearn.c
om/courses

https://
www.codecademy.
com/

https://
www.skillshare.co
m/

https://
www.ncoi.nl/
studeren-op-
afstand.html

https://www.loi.nl/
thuis-
studeren#_overthui
sstuderen

https://
www.udemy.com/

Slogan FutureLearn’s 
purpose is 
to!transform 
access to 
education

It’s time to start"
investing in 
yourself#

Explore your 
creativity/Inspiring 
discovery through 
creativity

Hoe hoog leg jij de 
lat? - Studeren 
wanneer het u 
uitkomt

Groei door met 
een opleiding 
die!zich 
aanpast!aan jou. 
 - Zelfstandig maar 
zeker niet alleen

Improving Lives 
Through Learning

Screenshots

Menu Kort (cursussen en 
using), uitgebreid 
en visueel bij hover 

Kort (catalogus, 
prijzen en voor 
bedrijven)

Kort (browse, team 
plans, sign in)

Redelijk 
(opleidingen, 
keuzehulp, 
bijeenkomsten, 
contact)

Redelijk maar 
overzichtelijk 
(opleidingen, 
vakgebieden, 
klassikaal, 
thuisstudie, LOI 
zakelijk)

Redelijk 
(categorieen, 
zoeken, business, 
lesgeven, 
winkelmand, login)

Opvallend bij binnenkomst Mensen, vol boven 
de vouw

Tactieken Cialdini, 
gemakkelijk snel 
aan te melden

Video, titel en 
subtitel maken 
direct duidelijk 
waarvoor site is

Veel tekst, chaos, 
op elkaar gedrukt, 
verouderd

Redelijk veel info 
bij binnenkomst, 
maar niet storend 
door ordening

Voor idee niet 
passende header 
afbeelding, flinke 
kortingen

Focus duidelijk op… Samen leren door 
gemeenschap

Coderen Creatieve sector Zakelijk, 
werkenden

Flexibel studeren Wereldwijd 

Item

1

Abonnementen Gratis, upgrade 
course, unlimited

Gratis, betaald pro 
en voor teams

Gratis en premium Alleen betaald Alleen betaald Je koopt de 
cursussen per 
stuk, business 
licentie (hele 
andere site, usp?)

Extra bij betaald Meer cursussen Meer content, 
meer oefening, 
real-world 
projecten, peer 
support

Meer classes, 
o&ine viewing, 
optie support work 
of teachers

- - -

Kosten '0 - '239,99 p.j. '0 - '17,99 p.m. '0 - '14 p.m. ('8 
p.m. bij jaarlijks)

'1000’den '30 - '200 p.m. '0 - '199,99

Duur programma 2-8 & 10-13 weken Paar uren, of 6-10 
weken

Cursussen 
minuten/uren, 
workshops maand

1 - 36 maanden 6 - 36 maanden 30min - 20 uur

Adviestest X $ X $ $ $

Bijzonderheden Studiepunten te 
verdienen

Vier vragen om 
advies te geven 
over een passende 
eerste cursus

Erg inspirerend om 
door lessen en 
werk anderen te 
bladeren

Allemaal erkende 
opleidingen

Voortgezet 
onderwijs, mbo, 
hbo, cursussen

Cursus kunnen 
schenken, eerste 
hoofdstuk gratis 
voorbeelden 

Mentor $ X #
Pro ‘peer support’

X $ $ $#
Bij betaald vraag- 
en antwoordsessie 
met instructeur en 
priveberichten

Winst na voltooiing PDF certificaat Streaks & badges Niets Erkend diploma Studieverklaring, 
LOI- of erkend 
diploma

Bij betaalde 
certificaat van 
voltooiing

Future Learn Codecademy Skillshare NCOI LOI UdemyItem
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Overige interessante punten Een cursus los/
eenmalig af te 
kopen

Account 
aangemaakt 
confetti, optie op 
weg geholpen te 
worden of zelf 
uitpluizen

Word gesproken 
over AMA’s, maar 
kan niet echt 
ergens terug 
vinden, duidelijke 
tabel abbo’s

Resultaatgerichte 
aanpak biedt 
houvast en lage 
kans op uitval

Proefles en fysieke 
lesmaterialen bij in

Twijfel? 30-dagen-
geld-terug-
garantie#

Alleen bij gratis 
cursus info over 
geld-terug-
garantie en plus- 
en minpunten op 
rij van betaald/
onbetaald

Tools

Screenshots

Platform Intern Intern Intern Extern #
E-connect

Intern#
Subdomein 
campus

Intern

Buiten platform Oefening/
introductie van 
handige tool

X X Alles, geen beeld 
van hoe tool 
eruitziet/werkt

Fysieke 
oefeningen met 
lesmateriaal

-

Contenttypes Articles, videos, 
peer reviews, polls, 
quizzes, discussies 
en oefeningen

Interactieve les, 
oefening, quiz, 
article, video

Video, oefeningen Inhoud lessen, 
lesdata, routes, 
aanvullende 
opdrachten, 
examentraining en 
oefenopgaven, 
studietips en links 
naar interessante 
bronnen op 
internet, boeken 
en artikelen

Uitgeschreven 
lessen, video’s, 
media als filmpjes 
en nuttige sites, 
oefeningen, testjes

Articles, video, 
quiz

Future Learn Codecademy Skillshare NCOI LOI UdemyItem

6
Opbouw To do lijst per 

week, ingedeeld 
per topic, per topic 
activiteiten; 
nummer, titel en 
type content, 
downloads en ‘zie 
ook’ onder iedere 
step

Meerdere vensters 
naast elkaar, uitleg 
item, opdracht 
instructies, 
concept review 
(lijst met items die 
je tot nu toe hebt 
geleerd), links naar 
community forum 
over dit item

Grote video met 
lessen overzicht, 
eronder about, 
reviews, discussie, 
projects en 
resources

- Tip waar verder 
gaan, status balk, 
lijst met modules 
(titel, omschrijving, 
punten, status)

-

Community/forum $ $ $ $ $ X

Communicatie in platform Overal kunnen 
deelnemers op 
reageren, ook op 
elkaars berichten

Get a hint voor als 
je niet verder komt, 
op forum kun je 
topic plaatsen en 
op elkaar reageren 
zolang topic open 
is

Discussie onder 
lessen

Communicatie 
tussen NCOI, 
docent en 
medestudenten

Forum met 
medestudenten en 
formulier voor 
contact met 
docent

Vraag- en 
antwoordsessies 
met instructeur en 
priveberichten

Communicatie buiten platform Korte mail 
inschrijving week 
1& start week 2 en 
na laatste week, 
na afronding mail 
met link naar 
persoonlijke 
certificaat. https://
www.futurelearn.c
om/certificates/
oey6bnw

Emails welkom, 
blog, nieuws en 
meer

Email Telefonisch 
persoonlijk contact 
met deskundige 
begeleider

Contactdagen X

Professionals Gegenereerde 
feedback van 
docent (free)

Nee niet in beeld Geen interactie 
met persoon op 
video, alleen als hij 
reageert op 
discussie

Ja, NCOI-
begeleider/
persoonlijke 
coaching/docent 
feedback en tips

Ja, docent en 
soms coach

Enkele instructeur

Lesvorm Afwisselend Afwisselend Weinig afwisseling Afwisselend Matige afwisseling Articles, video

Future Learn Codecademy Skillshare NCOI LOI UdemyItem
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Proces en voortgang In to do lijst te zien 
wat gedaan is, 
bovenaan direct 
doorverwijzing 
naar laatst 
bezochte step, 
progress page %

Voortgang terug te 
zien in tijdlijn met 
%

Terug te vinden in 
profiel (lijst 
aanmaken, 
aangemelde 
workshops, 
opgeslagen klas, 
kijkgeschiedenis)

- Status balk met 
punten en %

X

Motivatie/fun Tests, (fake) 
feedback prof, 
interactie 
medekandidaten

Direct te zien wat 
resultaat is van je 
aanpassingen in 
code, streaks & 
badges

Zelf mee doen en 
resultaten anderen 
zien, eigen 
resultaat kunnen 
delen

Erkend diploma LOI grote naam, 
waardering 
diploma, hulp 
mogelijk bij vaste 
docent

-

Optimaliseren programma Na afronding vraag 
survey in te vullen

Help option > bugs 
melden

Na afronding word 
feedback 
gevraagd

- ? -

Volgorde/tempo Motivatie door 
mail, maar mag 
uiteindelijk op 
eigen temp

In eigen volgorde 
en tempo te doen

Eigen tempo en 
volgorde

Eigen tempo en 
studeren op 
momenten die je 
het best passen, 
vaste 
examenmomenten

Eigen volgorde en 
tempo meerkeuze

Zelf bepalen, 
levenslange 
toegang

Opvallende punten Computer 
gegenereerde 
interactie mentor

Zichtbaar welke 
delen extra bij pro 
abbo

Eigen app Bij langere 
opleidingen 
uitnodiging voor 
beperkt aantal 
bijeenkomsten om 
samen met 
anderen te werken 
aan vaardigheden

Overzichtelijk, met 
tips en status 
inzicht

Massaproductie? 
Website en 
cursussen in veel 
talen en ondertitels

Future Learn Codecademy Skillshare NCOI LOI UdemyItem
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Concurrentie analyse

Item Startup School Coursera Udacity Startup Course

Website

Link https://
www.startupschoo
l.org/

https://
www.coursera.org/

https://
www.udacity.com/

https://
www.startupcours
e.com/

Slogan Make something 
people want#

Your Course to 
Success

Learn the latest 
tech skills

Entrepreneurship 
Starts Here.

Screenshots

Menu Hamburger 
(account, lessen, 
forum, library, help 
en about inc icons)

Explore catalog 
(cat en cubcat, 
visual), zoek, 
business, log in or 
join for free

Programs (cat of 
direct naar 
program), career, 
enterprise, sign in

Uitgebreid

Opvallend bij binnenkomst Direct duidelijk 
voor wie cursus 
interessant is, wat 
het kost en 
hoelang het duurt

Rommeltje met 
logo’s, grote cta

Veel info maar 
overzichtelijk, 
duidelijk wat ze 
doen en 
categorieën 

Geen logo, 
amateuristisch

Focus duidelijk op… Startups, sign up 
en sign in voor 
volgende online 
cursus

Tech, health, 
science

Tech Startups

Weergave cursussen home Wat houdt 
programma in en 
browse through#
library lessen

Inhoud/werking 
tool in beeld met 
screenshots, 

Categorieën menu 
en daarvan 
uitgelichte 
cursussen

Goede punten 
cursus, Slack 
omgeving 
weergeven

Onderdelen op homepage ,, succes stories Samenwerkingen,
waarom Coursera, 
feitje visual, stories 
community, for 
business

USP, waarom 
Udacity, nummers 
en success stories, 

Samenwerkingen, 
feitjes en video, 
voorbeeld startups 
die cursus volgde, 
testimonials, profs, 
add to mailing list

Unique Selling Points Gratis, online, 
speciaal voor 
opzetten startup, 
experts betrokken

Samenwerkingen 
universiteiten en 
bedrijven, focus op 
bepaalde 
richtingen

Leren door te 
doen, gebaseerd 
op wensen/
ontwikkelingen 
werkveld, 
persoonlijk

Online, speciaal 
voor opzetten 
startup, 1-op-1-
coach

Contactmogelijkheden Email FAQ, mail, social, 
chat

FAQ, form, social, 
bellen, chat

Chatbot, social

Item

9
Blog X $ $ X

Forum $ X X X#
Slack

Footer Kort (link YComb,, 
about, privacy, 
FAQ, contact, 
slogan)

Groot (lijst met 
veel cursussen, 
specialisaties, 
daarna uitgebreid 
menu en app 
downloads, socials

Groot (programs, 
schools cats, 
resources, 
company, 
enterprise, 
support)

Klein

Cursussen in overzicht - Uitgebreide filter, 
top, populat en 
trending etc. #

Kaartjes met foto, 
naam, school, 
type. Bij hover 
syllabus, duur, 
beoordeling, level, 
online

Filter programma/
cursus, level, duur, 
skill#

Kaartjes met foto, 
school cat, title, 
tags, level, details 
knop (intro, 
reviews)

-

Detailpagina cursus Lespagina: 
overzicht in 
sidemenu, per 
week thema’s als 
anker naar 
lesmateriaal, 2 a 3 
expert video’s per 
week met titel, prof 
name, slides en 
transcript

,, tags skills, info 
instructeurs, 
aanmeld opties, 
FAQ

Spelende video op 
achtergrond 
(aanklik intro), 
type, titel, intro, 
download syllabus, 
inschrijven, duur, 
start, vereisten, 
includes, 
gepersonaliseerde 
diensten, 
instructeurs, actie

Lespagina: 
overzicht in 
sidemenu, per 
week tijdlijn met 
titel icon van 
lestype, duur. 
Content aan 
rechter zijde

Toegang zonder inlog $#
Toegang tot 
lesmateriaal en 
forum/AMAs, geen 
mogelijkheid tot 
reageren

X#
Alleen eerste intro 
per week/
onderwerp

X X#
Aantal intro 
filmpjes

Best practices Optie om post/
comment 
gemakkelijk ‘flag’ 
te geven; 
beheerder zal het 
dan controleren, 
linkjes worden niet 
in ander tab 
geopend waardoor 
ik snel 
cursuspagina kwijt 
ben

Tool en feitjes 
goed in beeld 
gebracht

Download syllabus 
kan pas na 
inloggen, 
introvideo zo 
voorvertonen geeft 
to(e 
sfeerimpressie bij 
binnenkomst

Onprofessioneel in 
elkaar geflanst? 
Niet overtuigd te 
betalen hiervoor

Huisst!l

Kleuren

Startup School Coursera Udacity Startup CourseItem
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Sfeer Licht, simpel en 
ruim

Eerlijk, vakkundig, 
rommelig

Strak, geordend, 
licht, professioneel

-

Font Nunito Sans Open Sans Open Sans -

Vormen Vierkant, hoekig Klodders en 
patronen

Kaartje met 
schaduw en ronde 
hoeken, labels

-

Beeld Zwart-wit foto’s bij 
persoonlijke 
ervaringen

Screenshots tool, 
header foto’s in 
stijl met kleur en 
vak, diversiteit 
mensen

Mensen, 
verdonkerde foto’s, 
gif schermen uit 
video

-

Illustraties Lijn iconen Lijn iconen met 
deels invulling

Lijn iconen in kleur -

Opvallende punten Startschermen 
video’s lectures in 
zelfde ontwerp; 
titel, naam, 
uitgesneden 
portretfoto of lichte 
achtergrond, logo 
SUS

Verschillende 
stijlen gebruikt die 
niet echt matchen 
(iconen, klodders 
en scherpe 
schuine lijnen)

Weinig verschil in 
lichte achtergrond 
kleuren, speels iets 
maar goed grid 
wat netjes houdt

-

Programma’s

Voorstelling te maken content $ $ X X

Abonnementen Join (bedrijf gestart 
en actief mee 
bezig), audit (geen 
plan maar gewoon 
interesse om te 
leren)

Account (gratis, 
maar optie 
betaling cursus) of 
business

Account of 
business

Betaald

Extra bij betaald - Certificaat Meer programma’s 
(maar aantal 
gratis), coaching

Toegang tot 
content en Slack 
community

Kosten Gratis '0 - '44#
Specialisaties 
duurder en per 
maand (eerste 
maand gratis trial)

'0 - '359 p.m. '!45,00

Duur programma 8 weken 3 - 7 weken 2 weken - 5 
maanden

14w

Advies - X X X

Startup School Coursera Udacity Startup CourseItem
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Bijzonderheden Materiaal 
downloadbaar en 
toegankelijk door 
verschillende 
manieren 
verkrijgen van info 
(video, lezen, 
voorlezen)

Bij inschrijven 
cursus optie geven 
te betalen of gratis

- -

Mentor X X X#
Bij betaald

X#
Los 1-1 online call 
los item

Winst na voltooiing Publieke Startup 
School pagina ter 
bevestigen dat je 
cursus hebt 
afgerond en bent 
afgestudeerd

Certificaat bij 
kleine betaling

Niet duidelijk Certificaat

Overige interessante punten Begin elke week 
lesmateriaal online, 
woensdag 
voorgang 
inleveren, 
donderdag 
groepssessie, 
einde week live 
Q&A met YC 
partners en 
experts. 
Livestream via 
Youtube#

Fysieke meetups 
georganiseerd#

Syllabus course: 
Link Google Docs

Docent veel in 
beeld in les 

1 on 1 coaching 
los element

Tools

Screenshots

Platform Intern Intern Intern Intern

Startup School Coursera Udacity Startup CourseItem
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Sfeer Licht, simpel en 
ruim

Eerlijk, vakkundig, 
rommelig

Strak, geordend, 
licht, professioneel

-

Font Nunito Sans Open Sans Open Sans -

Vormen Vierkant, hoekig Klodders en 
patronen

Kaartje met 
schaduw en ronde 
hoeken, labels

-

Beeld Zwart-wit foto’s bij 
persoonlijke 
ervaringen

Screenshots tool, 
header foto’s in 
stijl met kleur en 
vak, diversiteit 
mensen

Mensen, 
verdonkerde foto’s, 
gif schermen uit 
video

-

Illustraties Lijn iconen Lijn iconen met 
deels invulling

Lijn iconen in kleur -

Opvallende punten Startschermen 
video’s lectures in 
zelfde ontwerp; 
titel, naam, 
uitgesneden 
portretfoto of lichte 
achtergrond, logo 
SUS

Verschillende 
stijlen gebruikt die 
niet echt matchen 
(iconen, klodders 
en scherpe 
schuine lijnen)

Weinig verschil in 
lichte achtergrond 
kleuren, speels iets 
maar goed grid 
wat netjes houdt

-

Programma’s

Voorstelling te maken content $ $ X X

Abonnementen Join (bedrijf gestart 
en actief mee 
bezig), audit (geen 
plan maar gewoon 
interesse om te 
leren)

Account (gratis, 
maar optie 
betaling cursus) of 
business

Account of 
business

Betaald

Extra bij betaald - Certificaat Meer programma’s 
(maar aantal 
gratis), coaching

Toegang tot 
content en Slack 
community

Kosten Gratis '0 - '44#
Specialisaties 
duurder en per 
maand (eerste 
maand gratis trial)

'0 - '359 p.m. '!45,00

Duur programma 8 weken 3 - 7 weken 2 weken - 5 
maanden

14w

Advies - X X X

Startup School Coursera Udacity Startup CourseItem
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Buiten platform Presentatie slide 
via dropbox, 
transcript lezing/
video in Jotengine, 
Q&A livestream via 
YouTube, (library) 
audio on Listle/
iTunes/Spotify/
RSS

- - -

Contenttypes Forum, AMA, video 
lectures, links 
literatuur, 
voorbereiding 
Q&A, videocall en 
chat, deals/credits

Forum, reading, 
video, quiz, exam, 
voorbeelden, 
oefeningen

Forum, literature, 
video, quiz, 
voorbeelden, 
oefeningen

Forum, literature, 
video, quiz, 
voorbeelden, 
oefeningen

Opbouw Lessen, forum en 
library

Overview (status, 
next step, left, per 
week content met 
soort icon titel en 
duur), cijfers/toets, 
notes, discussie 
form, berichten, 
resources, cursus 
info

Community/forum $ $ $ $

Communicatie in platform Forum, directory 
(gesprek een-op-
een of uitwisselen 
contactgegevens)

Forum, messages Forum X

Communicatie buiten platform ? #
Email met link naar 
groepssessie 
avond van tevoren

Email Email Slack, email

Professionals $ $ $ $

Lesvorm Video’s, artikels, 
gesprekken

Video’s, artikels Video’s, artikels

Proces en voortgang ‘My update’ onder 
account waar je 
proces/
ontwikkeling te 
zien is in grafieken

Statusbalk tijdlijn, 
per week lader met 
left over time voor 
video/reading/
exercises

In % in totaal en 
per les

% in totaal

Motivatie/fun Bepaalde 
interactie verplicht 
om deel te mogen 
blijven nemen, 
feedback pas 
ontvangen na 
feedback geven 
(groepssessie)

Duidelijk inzicht in 
vooruitgang en wat 
er komen gaat

In contact komen 
met anderen, optie 
tot persoonlijk 
advies

Startup School Coursera Udacity Startup CourseItem
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Buiten platform Presentatie slide 
via dropbox, 
transcript lezing/
video in Jotengine, 
Q&A livestream via 
YouTube, (library) 
audio on Listle/
iTunes/Spotify/
RSS

- - -

Contenttypes Forum, AMA, video 
lectures, links 
literatuur, 
voorbereiding 
Q&A, videocall en 
chat, deals/credits

Forum, reading, 
video, quiz, exam, 
voorbeelden, 
oefeningen

Forum, literature, 
video, quiz, 
voorbeelden, 
oefeningen

Forum, literature, 
video, quiz, 
voorbeelden, 
oefeningen

Opbouw Lessen, forum en 
library

Overview (status, 
next step, left, per 
week content met 
soort icon titel en 
duur), cijfers/toets, 
notes, discussie 
form, berichten, 
resources, cursus 
info

Community/forum $ $ $ $

Communicatie in platform Forum, directory 
(gesprek een-op-
een of uitwisselen 
contactgegevens)

Forum, messages Forum X

Communicatie buiten platform ? #
Email met link naar 
groepssessie 
avond van tevoren

Email Email Slack, email

Professionals $ $ $ $

Lesvorm Video’s, artikels, 
gesprekken

Video’s, artikels Video’s, artikels

Proces en voortgang ‘My update’ onder 
account waar je 
proces/
ontwikkeling te 
zien is in grafieken

Statusbalk tijdlijn, 
per week lader met 
left over time voor 
video/reading/
exercises

In % in totaal en 
per les

% in totaal

Motivatie/fun Bepaalde 
interactie verplicht 
om deel te mogen 
blijven nemen, 
feedback pas 
ontvangen na 
feedback geven 
(groepssessie)

Duidelijk inzicht in 
vooruitgang en wat 
er komen gaat

In contact komen 
met anderen, optie 
tot persoonlijk 
advies

Startup School Coursera Udacity Startup CourseItem
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Optimaliseren programma ? (flag check) ? Survey gevraagd, 
feedback 
verzenden tool

?

Volgorde/tempo Volgorde en tempo 
lessen gebonden 
aan onderwerp van 
de week, verdeling 
binnen de week 
vrij of meerkeuze

Richtlijn, maar 
uiteindelijk zelf te 
bepalen

Richtlijn, maar 
uiteindelijk zelf te 
bepalen

Richtlijn, maar 
uiteindelijk zelf te 
bepalen

Opvallende punten AMA 2 dagen 
open om vragen te 
stellen, persoon 
die beantwoord 
bekend en 
moment 
aangegeven 
wanneer persoon 
‘live’ is om vragen 
te beantwoorden 
via forum, 2 dagen 
voor livestream 
forum-channel 
geopend met 
vragen over lezing 
van de week, 
vragen behandeld 
in Q&A livestream#

Aangeven dat je 
een groepssessie 
wilt bijwonen en 
een tijdslot 
selecteren, kan 
pas na inleveren 
wekelijkse 
voortgangsupdate 
(email link en 
toevoeging in 
dashboard)#

Aan einde van 
groepssessie 
mogelijk om 
andere bedrijven 
feedback te geven 
dmv feedbackform 
op videopagina. 
Feedback aan jou 
pas zichtbaar 
nadat je andere 
feedback hebt 
gegeven

Save notes bij 
video frame, 
download lecture

-

Startup School Coursera Udacity Startup CourseItem
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Kleur- en beeldonderzoek

Logo Kleur Type Bedrijfsnaam Emotie

Bronnen Snelgroeiende startup https://www.ft.com/content/
238174d2-3139-11e9-8744-
e7016697f225 - 2019 https://
www.ft.com/content/
691390ca-53d9-11ea-90ad-25e377c0
ee1f - 2020

https://www.kennisdomein.nl/
marketing-sales/kleurenpsychologie-
in-de-praktijk/#
https://www.sprout.nl/artikel/startups/
wat-jouw-kleuren-zeggen-over-je-
bedrijf-en-je-ze-nog-moet-wijzigen

Roodtint

Ondernemersplatform Emerce Stimuleren en activeren#
Energiek, provocerend, attentie, 
weerstand, geaardheid, spontaniteit, 
stabiliteit, passie, agressie#
Warm

Snelgroeiende startup We Are Reasonable People

Snelgroeiende startup JAM

Online cursus Udemy

Opvallende startup Airbnb

Opvallende startup Flowley

Oranjetint

Snelgroeiende startup Scribbr Stimuleert#
Creativiteit, productiviteit, plezier, 
optimisme, enthousiasme, speels#
Warm

Online cursus Startup School

Ondernemersplatform Sprout

Snelgroeiende startup Globalinternet

Snelgroeiende startup Young Capital

Online cursus Startup Course

Geeltint

Snelgroeiende startup Van Moof Stimulering brein en denkproces#
Vrolijkheid, licht, positiviteit, motivatie, 
logica, creativiteit, warm

Groentint

Ondernemersplatform Frankwatching Rustgevend en ontspannend#
Balans, harmonie, communicatie, 
gezondheid#

Koud

Opvallende startup Adyen

Snelgroeiende startup Gracious

Snelgroeiende startup Starred

Opvallende startup Tikkie

Online cursus Skill Share

15
Blauwtint

Online cursus NCOI Rust en vrede#
Kalmte, betrouwbaar, vriendelijkheid, 
verantwoordelijkheid, innerlijke vrede, 
zekerheid#

Koud

Online cursus Coursera

Ondernemersplatform Marketingfacts

Online cursus LOI

Snelgroeiende startup Sendcloud

Online cursus Udacity

Opvallende startup TicketSwap

Snelgroeiende startup Guts & Gusto

Paars

Online cursus Codecademy Kalmerend en opbeurend#
Intuïtie, verbeeldingskracht, nostalgie, 
spiritualiteit, artistieke kwaliteiten, kouOnline cursus FutureLearn

Gr!stinten

+ themakleuren Ondernemersplatform De Ondernemer Serieus en in stijl#
Kracht, neutraal, luxe, strak, tijdloos, 
gevorderd, hoogstaand, vergevorderd#
Wit: Puurheid, eenvoud en helderheid

+ themakleuren Ondernemersplatform Medium

Conclusie

7/31 geen kleur in logo, ruim 77% wel 1. Blauw (8)#
2. Groen, rood en 

oranje (ieder 6)

6 ondernemersplatformen,  #
10 snelgroeiende startups, #
5 opvallende startups,#
10 online cursussen

Logo Kleur Type Bedrijfsnaam Emotie
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