Voordelen van een typecursus
Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen is gebleken dat kinderen die op jonge
leeftijd met tien vingers leren typen, zich gemakkelijk kunnen aanpassen op de middelbare
school. Het maken van werkstukken, uittreksels en verslagen wordt een stuk eenvoudiger.
Deze kinderen geven meer uitleg aan elkaar en halen betere resultaten dan kinderen die niet
met tien vingers kunnen typen. Zo scoren bijv. kinderen die wel met tien vingers kunnen
typen hoger op rekentoetsen dan kinderen die dit niet kunnen. Ook Stichting
Schriftontwikkeling is van mening dat blindtypen deze voordelen met zich meebrengt.
Economie en ergonomie
Dankzij typeles verbeterd de economie (snelheid) en ergonomie (houding en vingerzetting).
Kinderen die met tien vingers blind kunnen typen zijn veel sneller dan kinderen die dit niet
kunnen. Ze hoeven niet meer gebogen over het toetsenbord te zitten op zoek naar de juiste
letters, ze kunnen blijven focussen op één punt.
Verder wordt het typen een automatisme, waardoor het kind zijn aandacht kan richten op
de inhoud van de opdracht. Deze kinderen scoren over het algemeen hoger op opdrachten,
omdat ze hun aandacht niet over meerdere zaken hoeven te verdelen (Cognitive Load
Theory).
Scholen en typeles
Ondanks deze voordelen zijn er toch nog scholen die het blindtypen niet in het curriculum
hebben opgenomen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat scholen een typecursus
beschouwen als de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers terwijl kind en
leerkracht er zoveel voordelen van kunnen hebben. Het kind heeft hier zijn gehele school- en
werk carrière voordeel van en de leerkracht bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden bijv.
lesvoorbereiding. 80% van de scholen zien de voordelen in van typeles en bieden deze dan
ook aan op hun school.
De Radboud Universiteit van Nijmegen en de Stichting Schriftontwikkeling bevelen een
typecursus van Typetuin op school dan ook van harte aan.

