
 

Valkuilen 

De 5 grote valkuilen in het leren blind 

typen zonder typ 10: 

 kinderen die leren aan de hand van 

een herhalingsmethode verliezen 

snel hun motivatie 

 door repetitieve lettercombinaties 

over te typen verliest men snel 

de concentratie. 

 door een tijdsdruk op te leggen, 

vormt er zich een extra barrière in het 

leerproces. 

 doordat men niet alle letters correct 

kan typen is het moeilijker om naar 

het volgende niveau te gaan, 

hierdoor wordt het kind zwaar 

geconfronteerd met hun kunnen 

maar vooral met hun NIET kunnen 

=> faalangst wordt gevoed! 

 door enkel herhaling te gebruiken, in 

welk jasje dan ook, duurt de methode 

zeer lang voordat men een bepaalde 

basis heeft opgebouwd om de 

vaardigheid blind typen te 

beheersen. 

 

 

 

 

Leer je al enkele rijmpjes mee? 

 

De roofvogel zit op de top 

De fazant zit in het gras 

De vis zwemt in de beek 

 

 

                       =  R 

 

 

 

                    =     F 

 

 

 

                    =    V 

 

 

 

 

 

 

Op een speelse manier leren typen vanaf 

het vierde leerjaar! 
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Wat? 

Typ 10 is een speelse, kindvriendelijke 

manier om kinderen blind te leren typen. 

De methode is ontwikkeld vanuit 

therapeutische inzichten in hoe je 

motorisch leren van kinderen kan 

verbeteren. 

 

Voordelen 

 

 Kleine groepen onder persoonlijke 

begeleiding (max. 5 kinderen) 

 

 Ontworpen voor kinderen met 

dyslexie, dyspraxie, ASS en AD(H)D, 

maar ook voor kinderen die op een 

heel speelse manier vlot willen leren 

typen 

 

 92% slagingskans = vaardigheid 

blind typen = typdiploma 

 

 Geen tijdsdruk, foute prestige en 

herhalingen 

 

 

 

 

 

Hoe? 

Typ 10 maakt via speelse en 

kindvriendelijke oefeningen gebruik van 

verschillende leerkanalen samen 

(visueel, auditief, tactiel, geheugen, …) 

om zo alle toetsen aan te leren en te 

automatiseren. 

Elke letter wordt aan een woord/symbool 

gekoppeld en elke vinger aan een kleur. 

Zo worden de letters beter onthouden. 

Typ 10 gaat er ook van uit dat je 

motorisch veel sneller een taak kan leren 

als er geen sprake is van stresserende 

tijdsdruk. De nadruk ligt op het 

motorisch automatiseren van de letters 

en het juist typen zonder op het 

toetsenbord te kijken. Tempo is in eerste 

instantie niet belangrijk, dit komt later 

wel. 

 

Oefenen op niveau van elk kind! 

 

 

Wanneer? 

Reeks 1: woensdag van 16u15 tot 17u15  

 start woensdag 17 januari 2018 

(data reeks 1: 17/01, 24/01, 31/01, 07/02, 

21/02, 28/02, 07/03, 14/03, 21/03, 28/03) 

 

Reeks 2: zaterdag van 11u tot 12u 

 start zaterdag 13 januari 2018 

(data reeks 2: 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 

10/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03) 

 

Prijs 

€ 150 voor 10 lessen 

€ 30 voor het officieel Typ 10 boek en 

cursusmateriaal 

 

Totaal = € 180 

 

 

Begeleider 

 

Ann Cornelus 

Typ 10-trainer 


