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Schrijven of typen?

Hoe leren kinderen het beste
typen?

Schrijven heeft een grote invloed op het
leren. Wat je schrijft, onthoud je beter. Dat
is wetenschappelijk bewezen. En het blijft
handig om ouderwets notities te kunnen
maken. Gewoon, met de pen; de batterij
van je tablet zou zo maar op kunnen zijn!

In een groepje met begeleiding, onder
of na schooltijd. En met/in een speelse
kindvriendelijke online leeromgeving boekt
iedere leerling het snelste type-succes!

Kinderen maken steeds eerder gebruik
van tablets, pc’s en smartphones.
Rekensoftware, opstel schrijven, berichten
sturen. Blind kunnen typen speelt op
steeds jongere leeftijd een belangrijke
rol. Kinderen die dát kunnen, hebben een
voorsprong op hun klasgenoten. Zij kunnen
zich veel beter concentreren en behalen
daardoor hogere resultaten.

Biedt jouw school een
typecursus aan?

Steeds meer scholen beseffen dat blind
kunnen typen heel belangrijk is.
Leren typen is nog geen verplicht vak.
Hiervoor hebben scholen vaak geen tijd en
geld. Maar: een typecursus hoeft niet duur
te zijn! Door het oefenen thuis én op school
te combineren kan ook jouw school een
typecursus aanbieden. De keuzehulp van
de Typetuin helpt je verder.

De vraag is dan ook niet óf je een
typecursus aanbiedt bij jou op school,
maar hóe je dat doet.

Al typend woordpakketten oefenen.
st wordt getypt.
97% van de dagelijks geproduceerde tek
De Typetuin als hart van de typecursus

De Typetuin is een online typecursus. De Typetuin is als enige typecursus in Nederland
echt adaptief: op tempo én niveau. Het programma past zich steeds aan het niveau van
het kind aan, waardoor het oefenen uitdagend blijft.
In deze speelse en verhalende omgeving leren de kinderen in gemiddeld 13 weken blind
typen met tien vingers. De Typetuin is gericht op de individuele leerling. Competitieve
elementen zijn daarom niet aanwezig. Speel het zelf op www.typetuin.nl/demo.

De rol van de begeleider

Je hoeft zelf niet blind te kunnen typen om de kinderen te begeleiden. De begeleider kan
de groepsleerkracht, een type-coach van de Typetuin of zelfs een ouder/verzorger zijn.
Je let vooral op de houding van de kinderen tijdens het typen. Daarnaast monitor je de
resultaten maar bovenal stimuleer en motiveer je daar waar nodig. Hiervoor gebruik je de
digitale handleiding en de online begeleidersmodule.
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Online cursus

Groepscursus na schooltijd

Kenmerken

Kenmerken

2a in de keuzehulp

1a,1b en 1c in de keuzehulp

• Ieder kind een eigen leeromgeving.
• Het programma is adaptief.
• Met de digitale handleiding altijd
up-to-date.
• Onbeperkt proefexamens maken.
• 3 examenpogingen.
• Licentie een jaar geldig. (verlenging
mogelijk)
• Gratis aanpassingen voor leerlingen met
dyslexie.
• Begeleiding door groepsleerkracht,
ouder/verzorger of op afstand door een
type-coach van de Typetuin.

voor kinderen
De Typetuin is ook zeer geschikt
met bijvoorbeeld dyslexie.
het niveau van
Het systeem past zich steeds aan
drie lettertypes,
het kind aan. Je kunt kiezen uit
t. Daarnaast
waaronder het Open Dyslexie Fon

• Volledige organisatie in handen van de
Typetuin. De school stelt een ruimte
beschikbaar (eventueel tegen vergoeding).
• Ieder kind een eigen online leeromgeving.
• 8 groepslessen van een uur verspreid over
13 schoolweken, o.l.v. een type-coach van
de Typetuin.
• Tijdens de groepslessen werken de
leerlingen op apparatuur van de Typetuin.
• Gratis aanpassingen voor kinderen met
dyslexie.
• Licentie een jaar geldig (verlenging
mogelijk).
• Onbeperkt proefexamens.
• 3 examenpogingen.

Groepscursus onder schooltijd

Veel gestelde vragen
Welk eindniveau haal je?
Typetuin leert de kinderen met tien
vingers blind typen. Foutloos en snel. Het
diploma haal je bij 100 of meer correcte
aanslagen per minuut (APM). Kinderen
met bv. dyslexie kunnen kiezen voor een
aangepaste normering (75 APM).
Hoe volgen ouders de ontwikkelingen?
De Typetuin stuurt wekelijks een
automatische rapportage (gratis &
optioneel).
Op wat voor devices werkt de Typetuin?
De Typetuin werkt op alle devices. Houd
er wel rekening mee dat voor de juiste
typehouding op een tablet of laptop,
een extern toetsenbord moet worden
aangesloten.
Wat is de beste leeftijd om te leren
typen?
Leerlingen in groep 6, 7 en 8.

2b in de keuzehulp

Kenmerken

• Met een type-coach van de Typetuin.
• Ieder kind een eigen online leeromgeving.
• Onder schooltijd met uiterlijke eindtijd
14.00uur.
• Gratis aanpassingen voor kinderen met
dyslexie.
• Licentie een jaar geldig (verlenging
mogelijk).
• Onbeperkt proefexamens.
• 3 examenpogingen.
Het aantal lessen, de duur van de lessen
en het aantal leerlingen per groep gaat in
overleg.
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de Typetuin Keuzehulp
START
Wat voor cursus wil
jij de leerlingen van
jouw school
aanbieden?

Een online cursus

Een groepscursus

1a De school bestelt de cursus en

2a Na schooltijd

begeleidt zelf de leerlingen.

Prijs
1e bestelling €150,- abonnement
backend per jaar + vanaf €13,95 per
licentie.

Een typecoach van de Typetuin
begeleidt de leerlingen in 8 lessen van
een uur op apparatuur van de Typetuin.
Volledige organisatie in handen van de
Typetuin.

Elke volgende bestelling: licentie naar
rato.

Prijs
Ouder bestelt:
Vanaf €160,- per leerling.

Verlenging: €150,- basiskosten backend
per jaar + vanaf €13,95 per licentie.

School bestelt:
Prijs op aanvraag.

Staffelprijzen (per bestelling) per licentie
van 12 maanden:

Aanbieden op jouw school?
Neem contact op via 013-5220579 of
mail naar info@typetuin.nl.

Of

0-49		
50-99		
100-149
150-199
>200		

€ 17,95
€ 16,95
€ 15,95
€ 14,95
€ 13,95

Bestellen:
www.typetuin.nl/bestelformulier

1b Ouder bestelt rechtstreeks.
Prijs
€120,- met begeleiding op afstand door
een type-coach van de Typetuin.

1c Ouder bestelt rechtstreeks met
promotiecode van de school.

Prijs
€70,Aanbieden op jouw school?
Neem contact op via 013-5220579 of
mail naar info@typetuin.nl.

Of

2b Onder schooltijd

Een typecoach van de Typetuin
begeleidt de leerlingen.
Het aantal lessen, de duur van de lessen
en het aantal leerlingen per groep in
overleg.
Prijs
Maatwerk.
Aanbieden op jouw school?
Neem contact op via 013-5220579 of
mail naar info@typetuin.nl.

Prijzen geldig vanaf januari 2021
en inclusief BTW.

Het verhaal van de Typetuin

Red samen met professor Begoni en
zijn hulpje Alfredo de Typetuin! Speel
spannende games, bouw je eigen
kwouwsel en typ je een weg door de
woekerende leesetende plant! Eenmaal bij
het laatste level aangekomen heb jij niet
alleen de Typetuin gered maar kun je ook
nog eens blind typen met 10 vingers.
Bekijk de intro film hier of speel de demo
op www.typetuin.nl/demo.

vergeet
De Typetuin; in een verhalende omgeving
het kind bezig te zijn met een typecursus.

Leuke mini-games

Al gamend en typend oefent het kind woordpakketten zoals die vaak op school worden
aangeboden. Of ze zien maar liefst 1000 spreekwoorden en gezegden voorbijkomen!
En voor de kinderen die dat fijner vinden is er een game zonder tijdsdruk.

Wist je dat er meer dan 1000
spreekwoorden en gezegden
bestaan. In de Typetuin komen
er heel veel voorbij.
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6 belangrijke redenen
om te kiezen voor de Typetuin
• Meer dan 40 jaar ervaring in typecursussen.
• Een team van ruim 60 enthousiaste type-coaches.
• Als enige typecursus echt adaptief in tempo én niveau.
• Altijd met begeleiding.
• Dyslexie proof.
• Scherp geprijsd.

Contact
Bosscheweg 46,
5056 KC Berkel-Enschot
T 013 - 522 05 79
E info@typetuin.nl
W www.typetuin.nl
Typetuin is onderdeel van Brightskills
E info@brightskills.nl
W www.brightskills.nl

Laat je groeien!
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