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Praktisch 

De cursus wordt in kleine groepjes 

gegeven (max 6). Individuele lessen zijn ook 

mogelijk. 

Lessen kunnen doorgaan in de lokalen van KiCK-

start of aan huis. De cursus duurt 10 weken met 1 

contactuur per week. 

Gelieve zelf je eigen laptop mee te brengen. 

Op het einde, als alle letters goed gekend zijn, 

wordt er een Typ-10 oorkonde uitgereken. 

 

Prijs 
Groepslessen 

€200 voor 10 lessen of €20 per les 

Individueel 

€300 voor 10 lessen of €30 per les – 

Kracht in het Kind Centraal 
Multidisciplinaire praktijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelstraat 2 - 2560 Nijlen 
www.kick-start.be  

03/337 29 16 

Typ 10 
Typcursus voor kinderen met leer- 
of motorische problemen. 



 

Oefening baart kunst 

Het al dan niet succesvol doorlopen van de 

cursus wordt in grote mate bepaald 

door (t)huiswerk(en. 

Tijdens de contactmomenten leren de kinderen de 

letters te koppelen aan verschillende 

geheugensteuntjes. Deze worden ingeoefend 

tijdens de cursus, maar de training dient 

voornamelijk thuis geautomatiseerd te worden. 

Belangrijk is om ook daar op een ‘blind’ 

toetsenbord te oefenen. Er wordt beter elke 

dag 10 minuten geoefend, dan één dag een half 

uur. 

 

Leren typen in een handomdraai 

Typ-10 werd ontwikkeld voor kinderen met leer- 

of motorische problemen (schrijfproblemen, 

spellingsmoeilijkheden, dyslexie, NLD, …). Maar 

ook alle andere kinderen en 

zelfs volwassenen kunnen op korte tijd met 

deze methode blind leren typen. De cursus is 

toegankelijk voor iedereen vanaf 9 jaar. 

 

De nadruk ligt op het 

correct automatiseren en memoriseren van de 

letters en niet zozeer op het tempo. Dat verhoogt 

vanzelf na verloop van tijd, als je regelmatig blijft 

typen. 

Verschillende leerkanalen worden benut om de 

letters aan de juiste vinger te koppelen. Er wordt 

gewerkt met kleuren, figuren, verhalen, spelletjes, 

invuloefeningen, denkoefeningen, ... Bewust met 

iets anders bezig zijn om het onbewuste in één 

keer goed te automatiseren. Eerst worden de 

letters en letterposities geautomatiseerd en dan 

vanuit deze kennis pas het motorisch uitvoeren.  

 

Typ 10 voor wie  

Kinderen met fijn motorische problemen, 

dyspraxie of zelfs dyslexie en dysorthografie 

hebben het vaak moeilijk met schrijven. De 

schrijfmotoriek schiet tekort en hoewel ze wel 

weten wat ze zouden willen schrijven, krijgen ze 

hun gedachten maar moeilijk op papier.  

Typ10 heeft een unieke aanpak, waardoor het 

voor kinderen met handvaardigheidproblemen 

gemakkelijker wordt om blind te leren typen.  

 

 

  

 


