
 
 
 
 
Datum: 6 mei 2020 
Betreft: Heropening scholen 11 mei – gevolgen groepscursus Typetuin 
 
Beste cursisten en ouders/verzorgers van onze jeugdige cursisten,  
 
Op dinsdag 21 april is bekend gemaakt dat per 11 mei de basisscholen en scholen voor speciaal 
basisonderwijs weer (half) open gaan.   
 
Gaan de typelessen vanaf 11 mei weer op locatie verder?  
Helaas.  
De scholen gaan weliswaar weer fysiek open, maar alleen voor onderwijs en opvang. Dit in 
aangepaste vorm en er worden belangrijke maatregelen met betrekking tot hygiëne gevolgd. Scholen 
volgen hiervoor het opgestelde protocol van de PO-raad. Download hier het protocol.   
Een aantal aspecten uit dit protocol die het niet mogelijk maken de lessen van de Typetuin op locatie 
te hervatten: 
 

- Het schoolgebouw wordt gebruikt voor onderwijs en opvang. (een naschoolse activiteit valt 
daar niet onder) 

- Een leerling is 50% van de wettelijke onderwijstijd op school. Naschoolse activiteiten vallen 
niet onder onderwijstijd.  

- Leerlingen krijgen op school in vaste groepen (coherten) les. Deze coherten mogen niet 
wisselen. Bij de Typetuin is sprake van een andere groepssamenstelling. Kinderen van 
verschillende jaargroepen, maar vaak ook van andere scholen.  

- Professionals van buitenaf worden beperkt toegelaten. Het gaat hier om bijvoorbeeld 
jeugdhulpverlening. Onze typecoach valt hier niet onder.  

Zodra de maatregelen en leslocaties het toelaten zullen we de fysieke lessen op locatie hervatten.  
Alle geplande lessen blijven we tot die tijd conform noodplan online vormgeven. 
 
Onze gemaakte afspraken 
Bij het afnemen van een cursus typevaardigheid bij de Typetuin hebben we afspraken met elkaar 
gemaakt. Deze staan verwoord in de algemene voorwaarden.  
 
Zo hebben we met elkaar afgesproken dat wanneer een leslocatie door onvoorziene 
omstandigheden niet beschikbaar is, wij een passende oplossing bieden. Dat hebben wij gedaan door 
de lessen op de ingeplande lesdata online te verzorgen.  
 
Een andere afspraak is dat de cursist gedurende de cursus minimaal 5 dagen per week 2 x een 
kwartier oefent.  
Sommige cursisten kunnen zich door de huidige omstandigheden niet houden aan de afspraak over 
de oefenfrequentie. Het ziet er naar uit dat zij de cursus niet binnen de reguliere begeleidingsweken 
kunnen afronden.  
Anderzijds zien wij ook cursisten die veel meer oefenen dan de afgesproken minimale frequentie. Zij 
zijn vaak al toe aan het examen. Het ziet er naar uit dat zij een deel van de lessen niet nodig hebben.  
 
 

https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/


 
   

 
Begrip  
Net zoals wij aan alle cursisten en/of ouders begrip vragen voor de wijze waarop we ons aan de 
gemaakte afspraken houden, hebben wij ook begrip voor de wijze waarop er wordt omgegaan met 
de afspraak over de oefenfrequentie.  
 
Wij kunnen ons goed voorstellen dat in sommige situaties het lastig is om je aan deze afspraak te 
houden. Het thuisonderwijs kan bijvoorbeeld een behoorlijke impact hebben. Met een drukke baan 
in bijvoorbeeld de zorg kan het lastig zijn om ook je kind extra te begeleiden. Wij begrijpen dat.   
 
Ook kunnen wij ons goed voorstellen dat wanneer een cursist juist heel veel oefent en nu al toe is 
aan het examen (de ouder/verzorger) een gevoel heeft dat er voor de verkeerde cursusopzet is 
gekozen. Niet alle lessen zijn nodig gebleken. Hoewel dit in de normale situatie ook exact de opzet 
van onze cursus is (wanneer je examen hebt gedaan, hoef je niet naar de overige lessen te komen, 
maar dat mag wel) begrijpen wij, gezien het feit dat de lessen vooral online hebben plaatsgevonden, 
dat dit een dubbel gevoel geeft. Wij begrijpen dat.  
 
Om ons begrip extra kracht bij te zetten bieden wij het volgende aan:  
 
Gratis extra begeleiding  
Alle cursisten die op 1 september 2020 nog geen succesvolle examenpoging hebben gedaan bieden 
wij exclusieve persoonlijke begeleiding tot 31 december. Een ervaren typecoach zal zich gedurende 
deze periode volledig bezig houden met het begeleiden van deze cursisten. De komende periode 
gaan we dit inhoudelijk vormgeven. Je kunt er in ieder geval vanuit gaan dat dit contact zich niet zal 
beperken tot een e-mailbericht. Telefonisch contact, online videogesprek etc. behoren tot de 
mogelijkheden.  
 
Gratis onderhoudsmodule t.w.v. €50,- 
Wanneer je eenmaal geslaagd bent is het belangrijk om je typevaardigheid te onderhouden. Blind 
typen verleer je niet. Wel wordt je tempo langzamer wanneer je niet regelmatig met tien vingers 
blind typt. Het onderhouden van de aangeleerde typevaardigheid is dus van belang. Maar hoe doe je 
dat op een leuke manier wanneer je bijvoorbeeld (nog) niet regelmatig hoeft te typen? 
Speciaal hiervoor hebben wij de onderhoudsmodule van de Typetuin ontwikkeld. 
Wij adviseren om ongeveer een half jaar na het behalen van het diploma met de onderhoudsmodule 
te starten. 
Voor eind mei sturen wij alle cursisten een e-mail met de instructies hoe deze gratis 
onderhoudsmodule te bestellen is.  
 
Wij gaan er vanuit hiermee een passend gebaar te hebben gemaakt naar alle cursisten.  
 
Wij wensen jullie allen nogmaals heel veel sterkte en wijsheid toe in deze onzekere tijd. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Namens het team van de Typetuin 
 
Richard Brouwers, directeur 

 


