
PODCAST CURSUS  

Podcasten, hoe doe je dat nou? Het lijkt misschien simpel, ‘even’ een verhaaltje voorlezen, maar er 
komt zoveel meer bij kijken! Ben je van plan gebruik te maken van onze studio, en wil je je goed 
voorbereiden? We nemen je met onze kennis en ervaring graag mee in de wereld van podcasts.  

Wat gaan we doen? De cursus duurt één dag. Tijdens deze dag leer je dus alles wat je moet weten 
over podcasten. Uiteraard hebben we onze studio’s tot onze beschikking, dus brengen we de 
geleerde theorie meteen in praktijk. Zo ben jij straks in staat om moeiteloos een podcast voor 
jezelf, je bedrijf of werkgever in elkaar te draaien.  

Deze onderwerpen komen aan bod:  

• Wat zijn de voordelen van een podcast? 	
• Welke podcasts zijn er (en waarom kies je wel/niet voor deze soort): 	

o Solo podcast 
o Podcast met co-host o Panel podcast o Interviews 
o Open gesprek 
o Educative podcast 	

• Hoe bereid ik een podcast voor? 	
• Intro, outro en voice-over? 	
• Hoe bereid ik mijn gasten voor? 	
• Hoe stel ik mij op als presentator? 	
• Hoe werk je samen met een co-host? 	
• Wat is het nut van een script? 	
• Het gebruik van cue-cards? 	

Per cursus kunnen er vier cursisten aansluiten, dit is ook het minimumaantal per dag. We verzorgen, 
thee, koffie en fris, en na afloop geven we je een naslagboekje mee zodat je de theorie achteraf 
kunt inzien. Heb je de cursus bij ons gevolgd en wil je daarna onze studio huren om je podcast op 
te nemen? Dan geven we je bij je eerstvolgende bezoek 15% korting op de huurprijs. 

Iedereen kan deze cursus volgen, je hebt geen kennis of ervaring nodig – alleen een flinke portie 
interesse en goede zin! 

Prijs: € 155,- (inclusief btw) 

 

 


