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RAZENDSNEL
BLIND LEREN TYPEN
Cursus typevaardigheid met diplomagarantie voor leerlingen uit groep 7 en 8

Middelbare school

Kinderen krijgen op de middelbare school 
nog meer te maken met de digitalisering en 
informatie vaardigheden. Daardoor wordt 
blind kunnen typen nog belangrijker.

Wekelijks les

Wij geloven dat kinderen het best leren 
typen wanneer ze wekelijks les krijgen van 
een docent. Door deze herhaling beklijven 
de aangeleerde vaardigheden het best. 
Daarnaast dient het kind minstens 4x per 
week 15 minuten per dag thuis te oefenen.

Goede houding

Kinderen nemen vaak de verkeerde houding 
aan tijdens het werken op de computer of 
tablet. In tegenstelling tot een online-cursus, 
besteden wij wekelijks veel aandacht aan de 
houding, om klachten in de toekomst 
te voorkomen!

Efficiënt werken

Door blind te typen hoeven kinderen niet 
non-stop naar hun toetsenbord te kijken. 
Zo kunnen ze zich beter concentreren op de 
tekst én maken zij hun huiswerk sneller.

Diplomagarantie

Wij garanderen dat elk kind dat de lessen 
volgt en thuis voldoende oefent het 
typediploma haalt! Dan kun je met 10 
vingers blind typen en minimaal 100 
aanslagen per minuut halen! 

Interactieve methode

We werken met een online en interactieve 
lesmethode in gamevorm. Hoe verder je komt 
in het spel, des te leuker en mooier het wordt. 
Kinderen kunnen thuis inloggen om te 
oefenen. Onze docent heeft inzage in de 
thuisstudie en kan daar bij de les op inspelen.



Voor welke leeftijd is de cursus geschikt?
Wij adviseren de cursus voor kinderen uit groep 7 of 8. 
Onze ervaring is dat kinderen uit groep 6 vaak nog te 
jong zijn en hun handen soms nog net te klein zijn. 
Daarnaast is het belangrijk dat je, als je hebt leren typen, 
ook blíjft typen om je vaardigheden te onderhouden. 
Ook daar moet je dus naar kijken als je besluit om te 
leren typen. Schriftdeskundigen zeggen dat het beter is 
om eerst goed te leren lezen en schrijven en pas daarna 
te leren typen.

Hoe lang duurt de cursus?
Een cursus duurt tot de kinderen de vaardigheden 
bezitten om het diploma te behalen, dat verschilt van 
groep tot groep en van kind tot kind. In regel duurt een 
cursus tussen de 16 en 20 lessen. Je ‘koopt’ dus geen 
aantal lessen, maar je betaalt voor het aanleren van 
de typevaardigheden. 

Wat betekent diplomagarantie?
Wij geloven in onze opzet van de cursus, het programma 
en de docent en garanderen dan ook dat je op het einde 
van de cursus een diploma haalt. De voorwaarde is wél 
dat jij minstens 4x per week thuis oefent (15 min per 
dag). Zonder je eigen inspanning is geen enkel diploma 
haalbaar. Voldoe jij hieraan dan garanderen we dat je op 
het einde van de cursus aan eisen voldoet om een 
diploma te halen.

Hoeveel moet je thuis oefenen?
Het beste is om elke dag 15 minuten te oefenen. Typen 
is immers iets wat je leert door het vaak en regelmatig te 
doen. Wij garanderen dat je je diploma haalt indien je 
gedurende de hele cursus minstens 4 dagen per week 
hebt geoefend, 15 minuten per dag. Omdat we werken 
met een online-methode kan de docent meekijken 
hoeveel een kind thuis oefent.

Is het typediploma officieel erkend?
Nee, een officieel erkend typediploma bestaat er in 
Nederland niet. Als er ergens gesproken wordt over een 
erkend typediploma, betekent dit dat het wordt erkend 
door de organisatie die het diploma afgeeft. Wij geven 
ons eigen diploma indien je blind kunt typen met 10 
vingers en per minuut minimaal 100 aanslagen haalt 
met maximaal 2% fout. Natuurlijk moet je ook met de 
goede vingers typen!

Certificering?
Sommige typeopleidingen communiceren dat zij 
gecertificeerd zijn. Wij hebben ervoor gekozen geen 
certificering aan te vragen, dit omdat de certificering-
instanties waar wij contact mee hebben gehad, hier geld 
voor vragen. Liever houden wij de cursusprijs laag en 
voldoen wij als vanzelfsprekend aan alle eisen die deze 
instanties stellen. Een goede, leuke en gedegen 
typecursus geven, vinden wij belangrijker.

Financiële ondersteuning
Ben je ouder/ verzorger van een kind in de leeftijd van 4 
tot 18 jaar? Wil je jouw kind leren typen bij de Eijnderic 
en kun je aantonen dat jouw inkomen onder 120% van 
het bijstandsniveau ligt? Dan kun je een beroep doen op 
de hulp van stichting leergeld. Kijk voor meer informatie 
en de voorwaarden op www.leergeld.nl

Hoe kan ik aanmelden?
Op www.Eijnderic.nl/cursusaanbod kun je onze 
typecursussen terugvinden onder ‘jeugd’. Heb je een 
vraag of hulp nodig bij inschrijven, bel ons dan even op 
0412-454545. We helpen je graag!

VEELGESTELDE VRAGEN


