
Start dinsdag 8 en/of 

woensdag 9 februari 2022 

 

 16.00-17.00 uur 

1x per 2 weken 

(niet in de vakanties) 

Gezondheidscentrum 

Wijchen 

't Slotje 7  

& 

Gezondheidscentrum Cuijk 

Irenestraat 33A 

 

WAT: In het huidige digitale tijdperk is het typen 
onmisbaar! Het is van belang dat álle kinderen in de 

gelegenheid worden gesteld het typen aan te leren op hun 

eigen niveau en tempo! 

Met Typ10 kan ieder kind op zijn eigen niveau blind leren 

typen zonder tijdsdruk! 

 

Typ10:  
 Wordt aangeboden voor kinderen vanaf 9 jaar 

 Is geschikt voor kinderen met leer- en 

ontwikkelingsproblemen.  

 Maakt gebruik van verschillende leerstrategieën 

(visueel, auditief)zonder de nadruk te leggen op 

snelheid of het tempo. 

 De nadruk wordt gelegd op wat de kinderen al kunnen en 

van daaruit wordt verder gewerkt op een positieve, 

motiverende en uitdagende manier. 

 Wordt gegeven in een kleine groep (max. 4 kinderen) 

waardoor een individuele aanpak mogelijk is.  

 Bestaat uit 10 lessen van een uur, 1x per 2 weken. 

 Er kan thuis op een eigen computer of laptop worden 

gewerkt.  

 Via het onlineprogramma kunnen de kinderen een jaar 

lang oefenen met blind typen om het zo verder te 

automatiseren en de snelheid langzaam op te bouwen. 

 

WANNEER & WAAR: 

 

KOSTEN: € 225,-  excl. btw voor 10 lessen inclusief 

werkboek en online jaarlicentie om ook ná de cursus door 

te trainen.  

 

AANMELDEN: Stuur een e-mail naar tvantintelen@jipa.nl 
of fbennenbroek@jipa.nl en vermeld daarin de naam, 

leeftijd, telefoonnummer. 

VOL = VOL! 

WAAROM IS LEREN 
TYPEN VOOR 
IEDEREEN ZO 
BELANGRIJK ?! 
Een minder 
ontwikkelde fijne 
motoriek hangt vaak 
samen met problemen 
in de handvaardigheid, 
wat zich in de praktijk 
vaak vertaalt naar 
problemen bij 
bijvoorbeeld tekenen, 
het schrijven, knippen, 
typen enz. Typen is 
voor deze kinderen 
een moeilijke 
vaardigheid omdat het 
bestaat uit veel aparte 
fijnmotorische  en 
cognitieve handelingen 
die elkaar vlot op 
moeten volgen. Maar 
juist omdat het 
schriftelijk verwerken 
lastig gaat, kan typen 
voor deze kinderen 
een (aanvullende) 
uitkomst bieden.  
Om deze doelgroep 
verder te kunnen 
helpen is Typ10 
ontwikkeld.  


