
 

Ons typeprogramma wordt aanbevolen door leerkrachten. Het bevat het complete spellingsprogramma van de basisschool en nog meer: tijdens het typen leer je 

bijvoorbeeld allemaal synoniemen, typ je over geschiedenis, bijvoorbeeld Rembrandt van Rijn. Maar ook tips over het gebruik van e-mail en nette teksten. Krijg je er al zin 

in? Je kunt vandaag nog beginnen en na het doorlopen van 20 modules van elk ongeveer een uur kun je gegarandeerd blindtypen met meer dan 100 aanslagen per 

minuut! 

 

 

Geheel zelfstandig, snel en online leren typen en tegelijkertijd 

de spellingsoefeningen van de basisschool doorlopen! Dat kan 

bij de typecursus van tikTop.nl. Met deze online typecursus 

leren de leerlingen in 20 modules blind typen en halen zo 

online, waar hij of zij dat wil een typediploma.  

In de typecursus herhaalt uw kind tijdens de oefeningen 

spelenderwijs het hele spellingsprogramma van de bassischool 

en krijgt nuttige en leuke grammaticatips. De voordelen: uw 

kind leert 2 tot 4 keer zo snel typen dan iemand die geen 

typediploma heeft, leert een ergonomische houding aan en 

oefent met spelling en grammatica. 

De typecursus bevat 20 modules opgebouwd uit 3 of 4 lessen 

van gemiddeld 20 minuten. Tijdens de lessen krijgt het 

studentje, tips over gebruik van het toetsenbord, 

spellingsoefeningen, heel veel weetwoorden en leerzame, 

leuke teksten. Tenslotte krijgen de kinderen drie oefenexamens 

en ronden af met een examen en ontvangen een diploma 

typevaardigheid. Voor kinderen met dyslexie is er een 

typecursus voorzien van een speciaal lettertype en extra veel 

weetwoorden in de modules. 

Op www.tiktop.nl staat een GRATIS proefles klaar om zelf te 

kunnen ervaren hoe het werkt. 

 

 

Om de hele cursus te doorlopen, inclusief de 

spellingsoefeningen, oefenexamens en diploma hebben de 

studentjes één jaar de tijd, maar de ervaring leert dat de 

meesten klaar zijn in 4 maanden. De kosten van deze 

typecursus bedragen € 49,-- voor het hele lessenpakket en 

tikTop.nl is daarmee de voordeligste cursus van Nederland en 

België. 

Ben Hamerling van de Stichting Schriftontwikkeling is van mening 

dat investeren in toetsenbordvaardigheid een investering is in 

tijdwinst: “De kinderen zullen dan veel beter in staat zijn om vlot 

en doeltreffend schriftelijk te communiceren.” 

 

 

 

https://www.tiktop.nl/component/typeinglessons/?view=freelessonpart&id=91&Itemid=156

