
 

De leukste typecursus voor kinderen 

 Groepslessen 12 

Online typeprogramma 

Inclusief examen 

Voordelig geprijsd 

Ook voor kinderen met dyslexie 

“In twaalf weken  

leer je blind typen  

met tien vingers!” 



 

Leren typen is net zo belangrijk als het leren van een goed handschrift  

“Het aantal typetaken op de basisschool, in het middelbaar onderwijs en in de hele maatschappij neemt toe.  Door 

te leren typen bereiden leerlingen zich beter voor op de nabije toekomst.  Blindtypen hoort een basisvaardigheid te 

zijn, net als een goed handschrift.”  

Betere schoolresultaten door blind typen  

Uit een onderzoek van Dr. Van der Meijden van de Radboud Universiteit blijkt dat leerlingen die blind en met tien 

vingers kunnen typen, beter vragen beantwoorden op de computer. Omdat ze zich niet of veel minder hoeven te 

concentreren op het toetsenbord, kunnen ze hun aandacht volledig richten op het juist beantwoorden van een 

vraag.  Ook geven ze, doordat ze snel kunnen typen, antwoorden die meer uitgebreid zijn.  

Waarom krijgen kinderen op school geen typeles? 

Veel scholen delen de mening van deze deskundigen en zouden graag typeles opnemen in het lesprogramma. 

Helaas ontbreekt het in veel gevallen aan tijd en middelen om dit echt goed aan te pakken.   

De oplossing:  

Door te leren blind typen, win je / wint u honderden (!) uren werk- en leertijd!   

De typecursus gegeven door GigaKids biedt dé oplossing! Tijdens deze cursus leren kinderen snel, blind en met tien 

vingers typen. Leerlingen volgen 12 lessen op school of een andere locatie onder begeleiding van een typedocent 

en werken zelfstandig thuis met behulp van ons online programma. Ook voor kinderen met dyslexie. Duidelijke 

uitleg, resultatenoverzichten, interactie, leerspelletjes, begeleiding via e-mail en een hoog percentage geslaagden 

zijn kenmerkend voor deze typecursus.  

 

Schrijf je nu in!  

Nu is uw kans om uw zoon of dochter in te schrijven! Kosten voor de cursus liggen tussen de € 125,- en € 150,- per 

leerling, dit is afhankelijk van waar de cursus plaatsvindt.  

Voor meer info: www.gigakids.nl of stuur een email met uw vraag of opmerking naar jufrachele@gmail.com 

(GigaKids geeft ook cursussen voor volwassenen! Meer info: www.typetrainer.nl)  

Wil jij je of wilt u zichzelf of uw kinderen inschrijven voor de typecursus, mail dan de volgende gegevens aan 

jufrachele@gmail.com:  Naam van uw kind/kinderen of uw eigen naam, uw woonplaats, naam van de school, uw 

eigen emailadres of dat van uw kind, uw telefoonnummer en eventuele bijzonderheden. 

Een (blind getypte) groet, 

Rachel Eversdijk-Veldman 

jufrachele@gmail.com       

0623417751 

GigaKids /TypeTrainer 
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