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Schrijven of typen?
Schri jven heeft een grote invloed op het leren.

Dat wat je al schri jvend automatiseert, raakt

structureel verankerd. Dat is wetenschappeli jk

aangetoond. Bovendien bli jft het handig om

onafhankeli jk van digitale apparatuur zelf notities

te kunnen maken. Schri jven is een leerstrategie.

Dat maakt het noodzakeli jk om ook in een

digitale ti jd te leren schri jven.

In deze digitale ti jd maken leerl ingen echter ook

steeds eerder gebruik van digitale middelen als

tablets, pc's en smartphones. Het typen van

gegevens en woorden is een vaardigheid die op

steeds jongere leefti jd een belangri jke rol speelt.

Leerl ingen die de vaardigheid typen volledig
beheersen hebben een voorsprong op hun

klasgenoten. Zij kunnen zich bij het typewerk,

denk aan de taal- en rekensoftware, vol ledig

concentreren op de te maken oefeningen.

De vraag is dan ook niet of u het aanleren van

een typevaardigheid aanbiedt bi j u op school,

maar hoe u dat doet?

Hoe leren kinderen het beste typen?
In een groepje, onder of na schoolti jd, onder

begeleiding van een docent en in een speelse

kindvriendeli jke leeromgeving boekt iedere

leerl ing bewezen het snelste type-succes!

Biedt uw school typevaardigheid aan?
Steeds meer scholen zien het belang van een

goede typevaardigheid in. Leren typen is echter

(nog) geen verpl icht onderdeel in het

onderwijscurriculum. Scholen zijn hierdoor vaak

beperkt in de middelen. Toch hoeft dit geen

belemmering te zijn in het aanleren van deze

vaardigheid. Een typecursus hoeft niet duur te

zijn en door het oefenen thuis en op school te

combineren kunnen ook uw leerl ingen

typevaardig worden. De keuzehulp van De

Typetuin helpt u verder.

97% van de dagelijks geproduceerde tekst wordt getypt.

De Typetuin als hart van de typecursus
De Typetuin is de online omgeving van de typecursus en ontwikkeld door Oefenweb, bekend van

o.a. Rekentuin en Taalzee. De Typetuin is als enige typecursus in Nederland echt adaptief: op tempo

én niveau. Het programma past zich constant aan het niveau van de leerl ing aan en begeleidt de

leerl ing door het leerproces.

In een speelse leeromgeving, waarin de tuin meer gaat bloeien op basis van inzet, leert de leerl ing in

gemiddeld 1 3 weken blind typen met tien vingers. Tijdens het oefenen verdienen de leerl ingen

munten waarmee ze leuke pri jzen in de virtuele pri jzenkast kunnen kopen. De Typetuin is gericht op

de individuele leerl ing en kent bewust geen competitieve elementen. Speel het zelf op

www.typetuin.nl/demo.

De rol van de begeleider
Je hoeft zelf geen type-expert te zi jn om de leerl ingen te kunnen begeleiden. De begeleider van de

leerl ing kan de groepsleerkracht, een docent van De Typetuin of zelfs een ouder/verzorger zi jn.

Hij/ zi j let vooral op de houding van de leerl ingen ti jdens het typen, monitort de resultaten, stimuleert

en motiveert daar waar nodig. Hiervoor heeft de begeleider een digitale handleiding (alti jd de meest

recente versie) en de online begeleidersmodule tot zi jn of haar beschikking.
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Online cursus
1 a,1 b en 1 c in de keuzehulp

Kenmerken
● Iedere leerl ing een eigen leeromgeving.

● Het programma reguleert het leerproces.

● Met de digitale handleiding alti jd de meeste

recente versie in huis.

● Onbeperkt proefexamens.

● 3 examenpogingen.

● Licentie een jaar geldig. (verlenging mogeli jk)

● Gratis aanpassingen voor leerl ingen met

dyslexie.

De leerl ing kan zich laten begeleiden door de

groepsleerkracht, een ouder/ verzorger of op

afstand door een medewerker van De Typetuin.

Groepscursus
2a en 2b in de keuzehulp

Kenmerken
● Volledige organisatie in handen van De

Typetuin. De school facil iteert al leen de ruimte.

● Iedere leerl ing een eigen online leeromgeving

● Onder schoolti jd of als naschoolse activiteit.

● Met een docent van De Typetuin.

● 8 groepslessen van een uur verspreid over

1 3 schoolweken.

● Tijdens de groepslessen werken de leerl ingen

op apparatuur van De Typetuin.

● Gratis aanpassingen voor leerl ingen met

dyslexie.

● Onbeperkt proefexamens.

● 3 examenpogingen.

De Typetuin en dyslexie
Vanwege het adaptieve karakter is De Typetuin

bij uitstek ook geschikt voor leerl ingen met

bijvoorbeeld dyslexie.

Het systeem past zich immers constant aan het

niveau van de leerl ing aan. Iedere leerl ing heeft

bovendien de keuze uit drie lettertypes,

waaronder het Open Dyslexie Font. Tot slot kan

de normering voor het (proef) examen

aangepast worden.

Begeleid de

leerlingen zelf met

behulp van de

begeleidersmodule

of laat ze

begeleiden door

een docent van De

Typetuin.

Gebruik de keuzehulp om te bepalen welke cursus met de daarbij behorende prijs het

beste bij uw (school) organisatie past.
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Veelgestelde vragen
Welk eindniveau wordt behaald?
De Typetuin leert de kinderen met tien vingers

blind typen. Foutloos en snel. Het diploma

wordt behaald bij 1 00 correcte aanslagen per

minuut (APM). Er is een aangepaste

normering in te stel len (75 APM) voor

bijvoorbeeld leerl ingen met dyslexie.

Hoe volgen ouders de ontwikkelingen?
Wekeli jks wordt er een automatische

rapportage verstuurd (gratis/ optioneel).

Op wat voor devices werkt De Typetuin?
De Typetuin werkt op alle devices. Houd er

wel rekening mee dat, i .v.m. de juiste

typehouding, op een tablet een extern

toetsenbord moet worden aangesloten .

Wat is de beste leeftijd om te leren typen?
Onze ervaring is dat leerl ingen in groep 6 en 7

zich het snelst het typen vaardig maken.

Hoe lang duurt de cursus?
Bij dageli jks twee keer een kwartier oefenen

slagen leerl ingen binnen de 7 tot 1 3 weken.

Wegens het adaptieve karakter is dit voor

iedere leerl ing verschil lend.



De Typetuin Keuzehulp

START

De keuze om

typevaardigheid aan te leren

bij de leerlingen ligt bij:

de ouder(s)/ verzorger(s)de (school) organisatie

Wij willen de leerlingen: Wij willen de leerlingen:

Zelf begeleiden

De leerkracht of bv. een ouder

begeleidt de leerlingen. U

gebruikt hiervoor de online

omgeving van De Typetuin

Prijs
€150, basiskosten per jaar +

€16,95 per leerling

Bestellen
www.typetuin.nl/bestelformulier

Laten begeleiden

Of

Een groepscursus aanbieden

Of

Een online cursus aanbieden
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De groepscursus met een

docent van De Typetuin. De

docent brengt eigen apparatuur

mee en begeleidt de leerlingen

in 13 weken door het

leerproces.

Prijs
Op aanvraag (maatwerk)

Aanbieden op uw school:
Neem contact op via 0135220579

De groepscursus met een docent

van De Typetuin. De docent brengt

eigen apparatuur mee en begeleidt de

leerlingen in 13 weken door het

leerproces. Ouders schrijven

hun kind in via www.typetuin.nl.

Prijs
Vanaf €145,.

Aanbieden op uw school
Neem contact op via 0135220579

De leerlingen volgen online de

cursus. De begeleiding kopen ouders

optioneel in, of wordt verzorgd door

een leerkracht of ouder.

Prijs
ouder bestelt rechtstreeks
€100, zonder begeleiding

€135, met begeleiding door een

docent van De Typetuin

ouder bestelt via school
€150, basiskosten per jaar +

€16,95 per leerling

(bij 2 kinderen al voordeliger)

Bestellen
rechtstreeks: www.typetuin.nl

via school: www.typetuin.nl/bestelformulier

De Typetuin

Het hart van iedere cursus!

Welke cursus u ook kiest: de speelse

online leeromgeving van De Typetuin

vormt alti jd het hart van de cursus!

1a

2a

1c

2b

1b
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Het verhaal van De Typetuin

De typecursus in een gameomgeving voor jongens én meisjes.

Welkom op de planeet Blauwmaanzaad. Deze sombere planeet werd eeuwenlang bewoond door

het volk de Rosas. Dit vrol i jke volk is vooral dol op flora en fauna. Vroeger leefden zij in al le rust

en vrede op dit prachtige eiland. Het ei land stond vol

met de meest bijzondere bloemen en planten, ook leefden hier al le dieren die je maar kunt

bedenken. Het eiland was een oase van rust en vrol i jkheid.

Max Monarda

Plotsklaps werd de rust verstoord door Max Monarda en zijn

volk, de Distels. Deze gemene mieren veroverden de planeet

en hebben alle bloemen en dieren weggejaagd. De Rosas

vluchtten halsoverkop weg met hun luchtbal lonnen. Maar nu

zijn ze terug!

De Rosas

De Rosas wil len hun leven weer opnieuw opbouwen. Zie je dat

kasteel in de verte? Dat is van Benny Bolderik. Benny Bolderik is de

dapperste Rosa die er bestaat. Het kasteel heet Slot Lavendelsti jn. Benny en

de Rosas wil len hun planeet én het kasteel weer terug! Benny Bolderik gaat

het opnemen tegen Max Monarda, en jíj gaat hem helpen!

Verdien munten en jaag de Rosas weg!

Door alle opdrachten goed uit te voeren kun je munten

winnen. Deze munten l iggen in het Slot Lavendelsti jn. Zo

kunnen de Rosas hun planeet weer helemaal terug veroveren

en opnieuw opbouwen.
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Speel ook onze gratis games op www.typetuin.nl/downloads!

www.typetuin.nl/downloads


Contactgegevens De Typetuin

Adres:
Bosscheweg 46

5056 KC Berkel-Enschot

Telefoon:
01 3-5220579

E-mail:
info@typetuin.nl

Website:
www.typetuin.nl

www.typetuin.nl

Onze adviseurs

Irma Hommen
irma@typetuin.nl

Nienke Beliën
nienke@typetuin.nl

Richard Brouwers
richard@typetuin.nl

5 redenen om te kiezen voor
De Typetuin

● Met 40 jaar ervaring in typecursussen

en een team van ruim 60 type-docenten

is De Typetuin dé type-expert van

Nederland.

● Als enige typecursus adaptief in

tempo én niveau.

● Zelf begeleiden of laten begeleiden.

● Dyslexie proof.

● Scherp gepri jsd.

Bestel nu ook via




