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       Hoe lang duurt de training?
1 dag. De training is van 09.30 - 16.30 uur.

       Voor wie is het?
De training is gemaakt voor mensen die digitale starters
willen ondersteunen om hun vaardigheden op digitaal
gebied te vergroten. Deelnemers kunnen dit als taak in
hun functie hebben om patiënten of cliënten te
ondersteunen. Maar ook om familieleden of
wijkbewoners op een positieve manier verder te helpen
op digitaal gebied. Geduldige en digitaal handige mensen
die op zoek zijn naar tips en tools om hun taak goed uit
te voeren en daarvoor hun kennis en coachende
vaardigheden willen vergroten.

       Wat leer ik in deze training?
Je leert welke basis digitale vaardigheden handig zijn voor
iedereen en wat het nut is van digitale vaardigheden in
de maatschappij. Je wordt je bewust van de rol die taal, 
 cultuur, traditie, motivatie, bezit en omgeving hierbij kan
hebben. Je kent de kenmerken van een digitale starter en
weet welke gevoelens zij ervaren. Je kunt een leervraag
verhelderen en samen formuleren. Je krijgt informatie
over allerlei handige websites waar leermiddelen te
vinden zijn en wat het regionale aanbod is waar mensen
computerhulp kunnen krijgen. Je hebt kennis gemaakt
met de verschillende leervoorkeuren van mensen en
weet hoe je daar rekening mee kan houden. Na de
training heb je inzicht in de invloed die laaggeletterdheid
kan hebben op de digitale vaardigheden. En handig: je
kunt een makkelijke handleiding/ instructie maken (evt.
voor laaggeletterden, cliënten of familieleden). Je kent de
basisprincipes van gelijkwaardige coaching en van
positieve psychologie en kunt die in een veilig leerklimaat
toepassen. En tot slot ben je je meer bewust van je eigen
talenten en leerdoelen als digimaatje!

      Kan dat allemaal in 1 dag?
Jazeker! Wij zijn er klaar voor en zorgen dat jij een leuke,
leerzame dag hebt.

     Wie helpt mij professioneel de dag
door?
Deze training wordt verzorgd door een ervaren
trainer/coach van Buro StrakZ.

     Moet ik ver reizen?
Dat hangt er van af. Bij een open training staat de locatie
vermeld in de agenda. Bij een in-company training
zoeken we in overleg met jou een locatie. Maar de
training kan natuurlijk ook online aangeboden worden. 

     Wat kost het?
De training kost 250 euro per persoon inclusief lunch,
koffie en thee en leermiddelen. Omdat Buro StrakZ
CRKBO-geregistreerd is, hoeven we geen BTW te heffen. 
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