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Voor kinderen
bij wie schijven moeilijk is

door fijnmotorische problemen,
dyspraxie,
ASS,
ADD,

dyslexie/dysorthografie,dyslexie/dysorthografie,

of wie op een speelse manier
foutloos wil leren typen!

Typcursus
             Typ 10

Typ 10
Vingers spelend over

een klavier laten dansen,
geeft het vlot werken

met een computer

alle kansen.



Wat maakt Typ 10 anders?Wat is typ 10 ? Praktisch

De aanpak van het typen is bij Typ 
Tien anders. Er wordt gebruik ge-
maakt van verschillende leerkanalen 
samen (visueel, auditief, tactiel, 
voorstellingsvermogen, propriocep-
tief, geheugen...) om zo alle toetsen 
aan te leren en te automatiseren.

Er wordt aan elke letter een 
woord/symbool gekoppeld en aan 
elke vinger een kleur, om de letters 
zo beter te kunnen onthouden. De 
letters worden aan elkaar gekoppeld 
in zinnetjes, die de kinderen ook goed 
kunnen onthouden. (vb. de roofvogel 
vliegtvliegt naar de top, de fazant zit in het 
gras, en de vis zwemt in de beek).

Hierbij wordt geen nadruk gelegd op 
snelheid en tempo, echter op het mo-
torisch automatiseren van de letters 
en op het correct typen zonder op het 
toetsenbord te kijken.

• De methode Typ 10 wordt aange-
leerd in 10 sessies.

• De cursus gaat door in de praktijk 
te Kortrijk.

• De sessies kunnen individueel ge-
volgd worden of in kleine groepjes 
van maximum 4 kinderen; aarzel niet 
mij te contacteren om te kijken of er 
een groep opgestart kan worden.

• Eigen laptop is aangewezen, doch is 
geen noodzaak.

• Er wordt verwacht thuisopdrachtjes 
te maken tijdens de volledige cursus.

• Bij Typ Tien hoort geen software, de 
oefeningen staan in een oefenboekje 
dat meegegegen wordt na de eerste 
les.

•• Kostprijs: €180 per persoon voor de 
volledige lessenreeks + €10 voor het 
oefenboekje. Uw inschrijving is pas 
definitief na storting van het volledige 
bedrag.typ10

Typ Tien is een typmethode, ontwik-
keld door Wendy Peerlings en Chris-
taan Giudice, om kinderen met fijn-
motorische problemen, dyspraxie/ 
dyslexie of andere (leer-) moeilijkhe-
den op een speelse manier te leren 
typen. 

Ook kinderen die geen leermoeilijk-
heden ondervinden kunnen met dit 
typprogramma leren typen.

Doelgroep:
vanaf 9 jaar (3e leerjaar)


