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Computeropleidingen bij u in de buurt 
OpleidingsCentrum Waddinxveen

Typen for Kids
Een klassikale typecursus voor kinderen

op een leuke wijze leren typen voor kinderen uit groep 7/8
Leren typen in een groep met vriendjes en vriendinnetjes is super gezellig.

Al vele jaren verzorgt het OpleidingsCentrum de cursus Typen for Kids. Veel kinderen uit
Waddinxveen en omstreken hebben met veel plezier bij ons hun typediploma behaald. 

Nieuwe cursus start in september 2017

Kinderen gebruiken tegenwoordig bijna iedere dag de computer. Om snel met de computer om te kunnen gaan is een 
typediploma meer dan handig. Op de basisschool wordt door uw kind al veel gebruik gemaakt van de computer. Als uw kind 
binnenkort naar het voortgezet onderwijs gaat zal uw kind nog meer gebruik moeten maken van de computer voor het 
maken van boekverslagen, projecten en huiswerk. Kinderen met een typediploma typen vele malen sneller dan zijn/haar 
vriendjes zonder typediploma waardoor het maken van huiswerk veel sneller gaat.

De cursus “Typen for Kids” leert kinderen op een leuke manier typen. In 15 lessen van ieder anderhalf uur leert uw kind,
m.b.v. de computer, typen volgens het blind-tien-vinger systeem onder begeleiding van een ervaren docent. Tijdens de 
lessen wordt, naast de gewone type-oefeningen, d.m.v. diverse spel-elementen het typen geoefend. Doordat de kinderen 
tijdens de lessen veel werken met Microsoft Word, leren ze tijdens deze cursus ook makkelijker te werken met de 
mogelijkheden van tekstverwerking.

 

In dit bedrag is het volledige cursusmateriaal en de 
kosten voor het examen inbegrepen. 

          De totale kosten van de cursus bedragen € 295,00 

Deze cursus is vrijgesteld van BTW.

Keuze cursustijden, locatie Mozartlaan 52: 
Maaandag, dinsdag of donderdag 
16.00 uur  - 17.30 uur

Bij deze klassikale cursus wordt  uw kind 
volledig begeleid door één van onze 
docenten.  Door deze begeleiding slaagt 
95% van de kinderen voor het examen.


