
EEN COMPLEET ONLINE 
SPORTPLATFORM OP MAAT 
GEMAAKT VOOR ELKE TRAINER, 
VERENIGING, SCHOOL OF BOND.



ALS SPORTBEDRIJF, 
BOND, VERENIGING OF 
ZELFSTANDIGE TRAINER 
DE AMBITIE OM 
OEFENSTOF EN LESSEN 
OPTIMAAL VOOR TE 
BEREIDEN.
Met Online Sports Academy coördineer jij de lessen en de oefenstof. 
Ontwikkel en plan je oefeningen en evaluaties en noteer je elk detail! 
Ook kun je video’s uploaden en je eigen oefeningen toevoegen door 
middel van de geïntegreerde tekensoftware. Grote clubs en bonden in 
binnen- en buitenland gingen je reeds voor!



OVER ONLINE SPORTS 
ACADEMY
In 2008 startte Online Sports Academy met online platforms voor bonden, clubs (groot 
én klein), voetbalscholen en individuele trainers. Inmiddels heeft Online Sports Academy 
diverse online sportplatformen mogen ontwikkelen voor grote organisaties, zoals: Ajax, 
KNVB, ABN AMRO, Eiffel, verschillende sportservices en diverse internationale bonden. 
Vanuit die ervaring en de kennis die door de jaren heen is opgebouwd, kunnen wij dan ook 
waardevolle handvatten bieden bij het opzetten van een gestructureerd opleidingsplan 
voor verschillende takken van sport. 

Vanwege het Sportakkoord is Online Sports Academy de samenwerking aangegaan 
met een aantal sportbedrijven. Deze organisaties werken aan een complete database 
van allerlei oefenvormen voor alle sporten. Deze oefenstof wordt weergegeven via 
gedetailleerde omschrijvingen, video’s en animaties. Tevens heeft de gebruiker de 
mogelijkheid om een unieke tekentool te gebruiken en kunnen de trainingen beoordeeld 
worden door de supervisor. Op deze manier biedt het systeem een kwalitatief 
educatieplatform voor trainers. Tegelijkertijd zijn sporters (zowel prestatief als recreatief) 
altijd verzekerd van kwalitatieve en veelzijdige trainingen. Bijkomend voordeel is dat de 
content in het platform via een simpele abonnementenstructuur kan worden verkocht.



BEDENK, ONTWIKKEL,
TRAIN & DEEL CONTENT 
MET ONZE UNIEKE 
TEKENSOFTWARE!
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EXTRA
SERVICES In de meeste platformen heb je geen mogelijkheid om een eigen visie, jaarplanning, 

structuur of leerdoelen te creëren, met Online Sports Academy wél!

Online Sports Academy heeft het systeem zo ontwikkeld dat elke gebruiker zijn eigen 
filosofie en jaardoelen kan samenstellen compleet gebrand in stijl van de gebruiker. 
Hierdoor wordt het voor sponsoren aantrekkelijk om naamsbekendheid te genereren 
of zich te identificeren met talentontwikkeling. Tevens kun je zelf de trainingstopics 
aanmaken, geheel volgens de filosofie van de gebruiker!

Voor autoreiten, experts en specialisten bieden wij de mogelijkheid om het platform via een 
unieke contentmodule in diverse abonnementsvormen te verkopen aan derden. Hierdoor 
ontstaat er een terugverdienmodel voor de afnemer/contentschrijver.

Sportspecifieke content heeft waarde, deze content wordt in het systeem gescheiden 
gehouden van de content die door de gebruikers ontwikkeld wordt. Zo ontstaat er géén 
vervuiling van oefenstof.

Online Sports Academy biedt de mogelijkheid om de door de gebruiker opgebouwde 
content te vermarkten in verschillende abonnementsvormen. Het platform is voorzien 
van een koppeling met een betalingssysteem. Online Sports Academy biedt ook de 
mogelijkheid om de content te laten vertalen, mocht dat wenselijk zijn.
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Gemeenten en bonden kunnen op verschillende 
manieren gebruik maken van hun (eigen ‘gebrande’) 
systeem. Zo zijn er opdrachtgevers die investeren 

in het systeemen hiermee dit platform inzetten om 
haar opleidingen in te verzorgen.

Zowel prof- als amateurverenigingen maken gebruik 
van het systeem. Het biedt namelijk enerzijds een 

kwalitatieve en doordachte leerlijn, maar anderzijds 
biedt het de mogelijkheid om daarvan af te stappen 

en een complete, eigen jaarplanning te maken.

Ook voor deze doelgroep zijn er verschillende 
motieven om te starten met Online Sports Academy. 
Ben je actief als trainer van het handbalteam van je 

zoon en/of het hockeyteam van je dochter? Dan heb 
je de mogelijkheid de oefenstof van beiden trainingen 

in één platform samen te stellen.



WWW.ONLINESPORTSACADEMY.COM / INFO@ONLINESPORTSACADEMY.COM


