
Typen 

 

Typprogramma 1: Ducktypen 
 
Uitleg typprogramma 
In de cursus werkt het kind mee als verslaggever van de Duckstadkrant. De oefeningen zijn 
gecombineerd met spellen. Karakter en naam zijn zelf in te voeren. 
Er zijn twee kranten (ieder twee levels) om uit te proberen als proefpakket. Wanneer het pakket is 
aangeschaft, heb je zes kranten om aan mee te werken. Dit zijn dertig levels. 
Meester Warbol legt duidelijk uit wat de bedoeling is van de opdracht. 
 
Resultaten 
Per onderdeel worden resultaten getoond op: 

- Tijd 
- Tikken / minuut 
- Aantal fouten 
- Skills 
- Scoren 
- En aantal duiten dat je krijgt voor het level 

Wanneer de resultaten niet zijn behaald naar behoren, mag je niet door naar het volgende level. 
 

- Korting: als Donald Duck abonnee krijgt u standaard 25% korting. De kortingscode is te 
vinden in het clubhuis op www.Donaldduck.nl. 

- De cursus is 1 jaar geldig. 
 
Doelgroep 
Kinderen tussen 7 en 11 jaar zijn vooral geïnteresseerd in Donald Duck (kinderbladen.nl, 2010). 
Voor kinderen die veel herhaling nodig hebben om het in te slijpen: alle lessen zijn te herhalen. 
 
Het programma is niet aan te passen in toetsenbord / eenhandig typen. 
 
Uitleg aan kind / ouders 
Ducktypen is aan te schaffen op www.ducktypen.nl 
Bij het succesvol afronden van de cursus wordt er een diploma, ondertekend door oom Donald, 
digitaal uitgereikt.  
De typecursus volgt een leercurve en houdt bij waar en op welk niveau het kind bevindt. Per cursus is 
er één account aan te maken.  
Elke ouder heeft een ouderdashboard om de voortgang van het kind te volgen en motiverende 
berichtjes te sturen. De cursus gaat standaard verder waar het kind is gestopt. 
 
Richtlijnen / evidence 
Vanuit het programma wordt aangeraden om het typen vijf keer in de week, ongeveer 30 minuten 
achter elkaar te oefenen. 
Bij gemiddeld niveau kan de cursus in 12 weken worden afgerond (DuckTypen). Er staat niet 
benoemd wat het gemiddelde niveau inhoudt.  

http://www.ducktypen.nl/


Typprogramma 2: LOI Kidzz 

 
Het kind is in een online leeromgeving die is ingericht als Super Spy spionnenschool waarin een 
mysterie afspeelt. Het kind maakt zelf een avatar en spaart punten die gebruikt kunnen worden in de 
Spy Shop. Wie goed leert typen helpt het mysterie op te lossen en de school te redden. 
In 11 weken leren ze alle toetsen blind vinden. 
Vanaf week 12 wordt er geoefend op typsnelheid, zodat na 20 weken het kind 120 aanslagen per 
minuut kan maken. 
 
Er kan gebruik gemaakt worden van een gratis proefles. 
 
Resultaat 
De cursus maakt gebruik van een volgsysteem dat van ieder kind registreert met welke letters het 
moeite heeft. Deze letters en combinaties krijgen automatisch meer aandacht. En voor kinderen die 
het typen minder vlot aanleren, zijn er extra oefeningen op maat, verwerkt in games. 
Iedere week wordt afgesloten met een weektoets die verweven is in het avontuur. Zo legt de cursus 
geen druk op het kind. De toetsen geven inzicht in de vorderingen. Ouders ontvangen tips om het 
kind te helpen. 
 
Doelgroep 
De typcursus is gemaakt voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 (9-11 jaar) of voor kinderen die deze 
cognitieve leeftijd hebben bereikt. 
 
Er is een speciale cursus voor kinderen met dyslexie. Hierbij is er een speciaal dyslexie lettertype, zijn 
de letters groot, is er audio-ondersteuning en zijn de oefeningen aangepast. 
 
Uitleg ouders / kind 
Het advies is om 5 lessen per week te doen van 15-20 minuten. De cursus duurt dan 20 weken. Er is 
in het totaal 1 jaar toegang tot de cursus. 
Bij LOI Kidzz is er een slagingsgarantie. Na slagen ontvangt het kind een certificaat. 
 
Evidence 
Onderzoek bewijst dat gamend-leren voor kinderen ideaal is om nieuwe vaardigheden op te doen. In 
een game komen ze stap voor stap vooruit. Elk succes wordt direct beloond en gevolgd door een 
nieuwe uitdaging. De typecursus is ontwikkeld op basis van dit principe. Op de Super Spy School 
oefent je kind met games, kraakt codes en verstuurt spy-berichten. Je kind leert spelenderwijs typen, 
komt steeds verder in het avontuur en blijft zo gemotiveerd .  



Typprogramma 3: Rapid Typing 

 
 
Uitleg typprogramma 
De lessen zijn opgebouwd in verschillende categorieën. Bij onderdeel 3 en 4 zijn worden toetsen 
geoefend die je niet vaak nodig hebt en cijfers. 
Onderdeel 1: basis hierbij worden 4 verschillende letters of 3 letter + 1 teken getypt en spatie 
Onderdeel 2: shift er wordt gewerkt met shift en alt gr (aanbeveling: dit onderdeel hoeft niet  

helemaal voldaan te zijn, soms moeten er 3 toetsen tegelijkertijd ingedrukt  
worden.) 

Onderdeel 3: cijfers werkt ook met alt gr. Je moet bijv. intoetsen 8*¾ (normale 8, shift+8,  
alt gr + 8) in de rij cijfers boven de letters. 

Onderdeel 4:   numeriek  toetsenbord rechter deel van het toetsenbord met de cijfers. 
    Les 1: cijfers 
    Les 2: alle tekens eromheen (/*-+.) 
 
Resultaten 
Na iedere les krijg je resultaten te zien. Deze kan je instellen op snelheid, nauwkeurigheid, aantal 
fouten, te lang wachten. 
Onder de button “Tekst van de les” kan je zien welke letters/tekens/cijfers er fout zijn ingedrukt. Hier 
wordt extra op geoefend. 
 
Doelgroep 
Dit programma is voor alle leeftijden. 
Het kan aangepast worden voor eenhandig typen. 
 
Uitleg aan kind / ouders 
Het programma kan gedownload worden via www.google.nl. Hier type je rapid typing in en zo kom je 
vanzelf op de site. 
 
Nieuw account aanmaken 

- Als je je inlogt via admin dan kan je bij statistieken een nieuwe student aanmaken.  
Klik op studenten  poppetje met +  nieuwe student aanmaken. 
Als je de naam van de student dan aanklikt kan je bij studenteigenschappen een wachtwoord 
invullen. Het wachtwoord is niet verplicht. 

- Hierna sluit je het programma af. 
 
Wanneer je het programma weer opstart kan je kiezen: 
Kies een groep:  

 Beheerder  admin  geen wachtwoord 
 Student   naam kiezen  eventueel het wachtwoord 

 
Indien je voor de eerste keer het kind opent, kan je de instellingen goed zetten hoe het toetsenbord 
eruit ziet. 

  

http://www.google.nl/


Typprogramma 4: Typetuin 

 
Uitleg typprogramma 
Adaptieve leermethode: moeilijkheid op het niveau van het kind. 
De Typetuin wordt groener hoe beter je typt en er vallen dan meer prijzen te behalen. Ze stimuleren 
om in het begin elke letter hardop uit te spreken, ter bevordering van het leren. 
Tijdens de spellen zijn de letters in het programma dezelfde kleur als de letters op het toetsenbord 
(bij aanmelding krijgt u een stickervel mee om toetsen thuis af te plakken). 
 
Na ongeveer 13 weken is de Typetuin cursus afgerond en ontvangt het kind een typediploma. 
 
De typecursus klassikaal bestaat uit 8x60 minuten klassikaal les, 5 thuisstudie-weken via Typetuin, 
intensieve begeleiding de gehele cursus, gratis aanpassingen voor dyslexie en diplomagarantie. 
 
Resultaten 
Na iedere oefening is er een rapportkaart, hierin kan het kind zien hoe die het gedaan heeft met bijv. 
tijd, goede aanslagen, foute aanslagen, aanslagen per minuut en of hij / zij geslaagd is. 
 
 
Doelgroep 
Deze typecursus is voor alle leeftijden (dus ook volwassenen kunnen gebruik maken van het 
programma). 
 
Voor kinderen met dyslexie is er een apart diploma verkrijgbaar vanaf 75 aanslagen per minuut. Deze 
normering kan van te voren of gedurende de cursus aangevraagd worden.  
Kinderen met ADHD, autisme, PDD-NOS, concentratie- en / of aandachtsproblemen, motorische 
problemen en andere leerproblemen komen ook in aanmerking voor een aangepaste normering. 
 
Uitleg aan kind / ouders 
De cursus is zowel thuis individueel of onder leiding van een docent klassikaal te volgen. 
Het beste is om twee keer per dag 15 minuten te typen. 
 
Er staan in het programma tips en video’s over bijvoorbeeld hoe je moet zitten, maar ook leuke 
extraatjes.  
 
Richtlijnen / evidence 
Het is een prijswinnende lesmethode die uitgevonden is door ontwikkelingspsychologen. 
 
Blind leren typen heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het letter- en woordbeeld en 
zorgt ervoor dat schrijven een automatische en eenvoudige handeling wordt. Hierdoor verbeteren de 
leerprestaties én neemt het zelfvertrouwen toe. 

  



Typprogramma 5: TypeTopia 

 
Uitleg typprogramma 
Het kind speelt de hoofdrol van de ‘redding van de planeet TypeTopia’ 
De cursus heeft 20 modules waarvan elke module vijf dag opdrachten heeft. Iedere dag opdracht 
duurt 15-20 minuten. Wanneer vijf dag opdrachten in één week worden uitgevoerd, duurt de cursus 
ongeveer 20 weken. 
Het programma is ontwikkeld met een persoonlijke adaptieve training. Wanneer er 
“probleemletters” zijn wordt dit opgemerkt door het programma en wordt dit extra geoefend. 
 
Na aankoop van de cursus wordt er een ‘blind box’ thuisgestuurd, om het kijken op het toetsenbord 
te voorkomen: 

 
 
Resultaten 
Het resultaat van elke oefening wordt direct beoordeeld en veel voorkomende fouten worden 
geregistreerd in het logboek van het kind. Zo weet het programma de hele cursus hoe het kind zich 
ontwikkeld qua netheid en typesnelheid. 
 
Elke module wordt afgesloten met een modulerapport, waarin de resultaten qua typesnelheid en 
netheid overzichtelijk weekgegeven is. 
 
Doelgroep 
De algemene doelgroep is 8 t/m 14 jaar, maar is eventueel ook geschikt voor oudere kinderen. 
 
Er is een special versie voor kinderen met dyslexie. Bij TypeTopia leren kinderen met dyslexie eerst 
het hele alfabet opnieuw en worden de letters regelmatig herhaalt, ook met audio-ondersteuning. 
Het blijkt dat de letterherkenning en de woordherkenning verbetert. 
De versie voor dyslexie kan ook voor andere problematieken een meerwaarde zijn. 
 
Uitleg aan kind / ouders 
Ga naar www.typetopia.com  
Vanuit hier kan de cursus aangeschaft worden. Deze krijgt u thuisgestuurd samen met de ‘blind box’.  
Op de website is er een proefles te volgen, hierin wordt getoond waar een dag opdracht uit bestaat. 
Wanneer de cursus is aangeschaft, komt er een ‘oefentoets’.  
 
Richtlijnen / evidence 
TypeTopia is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). De erkenning die 

afgegeven is door het CRKBO houdt in dat u weet dat u met een instituut te maken heeft dat getoetst 

is op didactische en vakinhoudelijke kwaliteit, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid op het gebied van 

privacy, betalings- en leveringsvoorwaarden. Hiermee is TypeTopia een erkende onderwijsinstelling 

als bedoeld in de Europese btw-richtlijn. 

  

http://www.typetopia.com/


Typprogramma 6: TICKEN 

 
Uitleg typprogramma 
Binnen deze cursus leer je in 15 uur blind typen. Het bevat 30 typelessen en welke typeles begint met 
een uitleg per video. Per les zijn er zes oefeningen van vier minuten. Na iedere les kan er geoefend 
worden met typespelletjes. 
Na aanschaf is er twaalf maanden toegang tot de typecursus. 
 
De Skinny Typehelp  is een leermiddel dat de toetsen bedekt. Het helpt het kind nog sneller te typen. 

 
 
Het examen is niet verplicht, maar wanneer het examen is afgenomen ontvangt het kind bij slagen 
een diploma. 
 
Waarom de typecursus van TICKEN? 
De typecursus is een echte typecursus voor kinderen. Doordat ze gebruik maken van een combinatie 
van video, interactieve typeles oefeningen met game eigenschappen en typespellen, sluit de 
typecursus bijzonder goed aan bij de wijze waarop kinderen willen leren blind typen. Dankzij de 
unieke Typereflex methode, leert de cursist blind typen in de helft van de tijd van een ‘gewone’ 
typecursus. Als het te lang duurt, daalt de motivatie. Een kind moet de typeles ook leuk en uitdagend 
vinden.  
 
Doelgroep 
TICKEN biedt een richtlijn, maar het hoeft niet te betekenen dat een kind niet eerder of later kan 
beginnen. De meeste kinderen beginnen tussen de 9 en 11 jaar. Sommige kinderen zijn er op 7 of 8 
jaar al aan toe. 
 
Uitleg aan kind / ouders en evidence 
TICKEN werkt volgende de Typereflex-methode.  
Dankzij de TICKEN Typereflex-methode leermethode leer je in de helft van de ''normale'' tijd 
blindtypen. Je verliest geen tijd aan onzinnige lettercombinaties, maar leert meteen woordjes typen. 
Als je kan blind typen, typ je namelijk zoals je leest: hele woorden.  
  



Typprogramma 7: Type-inn 

 
Uitleg typprogramma 
Op moderne, pedagogische en verantwoorde wijze worden leerlingen 
vertrouwd gemaakt met het 'tienvingersysteem blindschrijven', het aanleren 
van het toetsenbord en het opstellen van brieven en rapporten. In groepjes 
van maximaal acht leerlingen geeft Irma Hurks (gediplomeerd docent, zie 
foto) optimale aandacht aan lesstof en cursist. 
 
Leren typen op de computer volgens het tienvingersysteem blindschrijven, 
inclusief aanleren toetsenbord, het schrijven en juist indelen van een brief 
en rapport en de basisbeginselen van Word. 
 
Doelgroep 
Deze cursus is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer tien jaar als voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs en het werken met de computer. 
 
Het programma kan aangepast worden voor eenhandig typen. 
 
Uitleg aan kind / ouders en evidence 
Typ-inn 
De Lind 18 
4841 KC PRINSENBEEK 
tel. 06 - 162 562 76 
info@typ-inn.nl 
 


