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REVIEWS
Training Digicoach

       “Leuke training en laagdrempelig. Vond het ook
goed te merken dat er aandacht werd besteed aan
meerdere facetten van het programma, je leert een
digistarter herkennen en helpen, maar ook hoe je
aandacht vraagt aan een locatie / binnen een
organisatie voor het onderwerp digitale vaardigheden”

       “Prettige cursus om online te volgen. Erg fijn dat er
1,5 uur pauze was bij de online training om echt even
van het scherm weg te kunnen.”

       “Prettige training, professioneel vormgegeven en
voldoende uitdagend. Fijne communicatie vanuit
trainer, sluit aan bij praktijk.”

       “Prima basistraining waar ik zeker verder mee kan.
Goed georganiseerd. Training was afwisselend en bleef
boeien tot het einde. Dank hiervoor.”

  
Hieronder delen we vol trots een aantal ervaringen van deelnemers van de training Digicoach
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Plezier
Prettige sfeer
Variatie in werkvormen
Deskundigheid trainer
Persoonlijke aandacht

Zo scoort de training:

       “Veiligheid in de groep, een fijne sfeer waarin fouten
gemaakt mogen worden en alles wat je zegt is goed.
Daarnaast was er een goede afwisseling tussen theorie
en activiteit. Maar ook veel aandacht voor: hoe nu
verder; want daar loopt het vaak spaak bij de meeste
trainingen.”

       “Buiten dat je erg bewust gemaakt wordt van
coachingstijlen is het ook erg prettig om collega
digicoaches te spreken. Fijn om ook van elkaar weer te
leren. De trainer was enthousiast en erg sympathiek,
petje af voor de trainer die ons online continue zo weet
te boeien!”

       “Een ontzettend interessante, leuke training die je
enthousiast maakt om als digicoach aan de slag te
gaan!”

       “Geweldige training, mooi opgebouwd en veel
afwisseling. Kortom zeker een aanrader voor mensen
die digicoach willen worden! Dank je wel voor de fijne
training!”

        “Ik ben door de manier waarop deze cursus is
gegeven bij mijzelf te raden gegaan hoe ik mijn rol als
digicoach in kan vullen. Zonder had ik waarschijnlijk in
oude patronen ga vallen”
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