
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Beste cursisten en ouders/verzorgers van onze jeugdige cursisten,  

Door onvoorziene omstandigheden moeten wij de groepslessen anders vormgeven. Met deze 
werkwijze, welke vanaf maandag 23 maart aanstaande in gaat, bieden wij een passende oplossing 
om de ontwikkeling van de typevaardigheid te continueren. Alle cursisten zijn vol bezig met de 
ontwikkeling van de typevaardigheid. Veel cursisten hebben daar ook nu meer de tijd voor dan 
anders. Juist daarom kiezen we ervoor om op deze wijze de cursus te vervolgen. Zodra lesgeven op 
locatie weer kan, en er staan nog lessen open dan verzorgen we die op locatie. Tot die tijd verzorgen 
we de lessen zoals hieronder beschreven.  

De groepslessen 
Alle groepslessen vinden vanaf maandag 23 maart op de oorspronkelijke ingeplande datum en 
tijdstip online plaats. Wij maken hierbij gebruik van google Hangouts (verderop meer info hierover).  
De cursist meldt zich op de dag en tijdstip in deze online omgeving. De eerste keer zal de typecoach 
uitleggen hoe de werkwijze is tijdens de online les.  
 
Zolang locaties gesloten zijn vinden de lessen online plaats zoals in de eerste online les uitgelegd zal 
worden. Wanneer leslocaties en de genomen maatregelen vanuit het RIVM het toelaten zullen wij 
weer op locatie de les verzorgen. Afhankelijk van de duur van de maatregelen kan het zijn dat (bijna) 
alle lessen online hebben plaatsgevonden en er geen groepslessen op locatie meer plaatsvinden. Wij 
doen een dringend beroep op je begrip. Wij stellen alles in werking om alle cursisten zo optimaal 
mogelijk te begeleiden.   

De groepslessen die ingepland waren voor maandag 23 maart die niet zijn doorgegaan worden 
opnieuw ingepland. Je ontvangt hier nog bericht over.  

Google Hangouts 
Om gebruik te kunnen maken van Google Hangouts heb je een (gratis) google account nodig. Klik hier 
wanneer je dat nog niet hebt. Het is wenselijk dat de cursist een eigen gmailaccount gebruikt. 
Vermeld bij het account ook je gewone naam. Wel zo handig voor de Typecoach. 

Tijdens de online les is het handigste om Google Hangouts te openen op bijvoorbeeld een 
smartphone of tablet welke je naast de computer gebruikt waarop je in de Typetuin oefent. Je dient 
hiervoor de Hangouts app te downloaden in de appstore. Heb je geen smartphone of tablet, dan 
open je google Hangouts gewoon op je computer.  
 
Online omgeving groepsles 
Je ontvangt via de berichtenmodule een link van de typecoach. Kopieer deze link naar de 
webbrowser van je computer en klik op enter. Log in met je google account wanneer je dat nog niet 
gedaan hebt. Je komt nu in de groeps-chat van de cursusgroep waarvoor je bent ingeschreven. Op de 
ingeplande dagen en tijden meldt de typecoach zich in deze groepsapp om samen met jou aan de 
slag te gaan. Voor meer info over hoe Google Hangouts werkt: 
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?hl=nl&ref_topic=6386410 

Belangrijk: Tijdens de groepslessen vindt de communicatie plaats via Google Hangouts.  
Buiten de groepslessen doet de cursist en de coach dit via de berichtenpagina in de Typetuin zelf. 

 

 

https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=nl
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?hl=nl&ref_topic=6386410


 
 

 
 

Instructie  
Tijdens de groepslessen vindt er normaal gesproken op cursistniveau instructie plaats. De instructie is 
gebaseerd op ijkpunten in de online omgeving van de Typetuin. Het is lastig om deze instructie 
zonder beeld te verzorgen. Niet iedere coach heeft de beschikking over een device met camera. 
Daarom hebben we ervoor gekozen om deze instructiemomenten op te nemen en online ter 
beschikking te stellen. Op de volgende ijkmomenten dient de cursist deze instructievideo’s te 
bekijken (uiterlijk beschikbaar vanaf maandag 23 maart). De video’s zijn te vinden op 
https://vimeo.com/typetuin.  
Deze instructievideo’s hebben we in 1,5 dag gemaakt. Tijdtechnisch was het niet mogelijk om een 
versie voor kinderen en volwassenen te maken.  

Moment  Titel video Link  
Voor de eerste online groepsles  Introductie  https://vimeo.com/398470749 
Wanneer level 1 opent  Level 1  https://vimeo.com/398471114 
Wanneer level 2 opent  Level 2  https://vimeo.com/398472486 
Wanneer level 3 opent  Level 3  https://vimeo.com/398473921 
Wanneer level 4 opent  Level 4  https://vimeo.com/398475105 
Wanneer level 5 opent  Level 5  https://vimeo.com/398476184 
Wanneer level 6 opent  Level 6  https://vimeo.com/398476574 
Wanneer level 7 opent  Level 7  https://vimeo.com/398477186 
Wanneer level 8 opent  Level 8  https://vimeo.com/398478059 
Wanneer het proefexamen opent Proefexamen https://vimeo.com/398478657 
Wanneer het examenlevel opent Examen https://vimeo.com/398481435 

 
Juiste houding- tien vingers blind typen 
Voor onze jeugdige typers doen wij een dringend beroep op de ouders/verzorgers om te letten op de 
juiste houding en dat er met tien vingers blind getypt wordt.  

Titel video Link  
Juiste houding  https://vimeo.com/114374406 
Basispositie https://vimeo.com/114374405 
Vingeroefeningen ter ontspanning https://vimeo.com/114374404 

 
Checklist cursisten 
Ter voorbereiding op jouw eerste online les alles nog eens op een rijtje:  

 Een gmail account aanmaken wanneer je dat nog niet hebt om gebruik te kunnen maken van 
Google Hangouts. 

 Lid worden van de online groep. De typecoach stuurt je hiervoor uiterlijk zondag 22 maart een 
link via de berichtenmodule van de Typetuin voor je eerste online les.  

 Het introductiefilmpje bekijken over de online instructie.  

 Het is mij duidelijk op welk moment in de cursus ik de instructiefilmpjes moet bekijken.  
 

Ik wens jullie allen heel veel sterkte en wijsheid toe in deze moeilijke tijd. 

Met vriendelijke groeten,  
 
Richard Brouwers, directeur de Typetuin  
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