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TypeApp

In het toetsenbordoverzicht is te zien 
welke letters je nog moeilijk vindt. Door op 
de letters te klikken die blauw zijn, krijg je 
extra oefeningen voor deze letters.

GAMES
In de TypeApp zitten verschillende 
typespelletjes. Deze speel je vrij in de 
verschillende levels. De eerste game 
wordt vrijgegeven in het 5e level.

TIPS EN 
INSTELLINGEN
Als het indrukken van letters steeds 
fout gerekend wordt komt dat meestal, 
doordat de Caps-Lock aan staat. Ook 
kan dit komen doordat de verkeerde 
toetsenbordinstelling (Nederlands) is 
gekozen. Dit moet zijn (VS Internationaal). 
Is de verkeerde toetsenbordinstelling 
ingesteld, dan merk je dit aan de :;/?- 
Deze tekens werken dan niet.

De TypeApp is compatibel met:
•  Google Chrome laatste versie 
• Internet Explorer 10 en hoger
• Firefox laatste versie
 
Indien de gebruiker een van 
bovenstaande browsers gebruikt, dan is 
de TypeApp toegankelijk op zowel PC als 
Mac, ongeacht besturingssysteem. Op 
een tablet en/of i-Pad werkt de TypeApp 
ook, mits een toetsenbord(functie) 
voorhanden is. Om te leren typen heb je 
namelijk wel een toetsenbord nodig.

Besturingssysteem XP.
XP wordt niet meer ondersteund door 
Microsoft. De werking van de TypeApp 
kunnen we dan ook niet garanderen op 
dit verouderde besturingssysteem. Echter 
als Google Chrome gebruikt wordt, werkt 
het over het algemeen goed.

SOORTEN 
OEFENINGEN
1 LETTER OEFENING
Als de letter fout is blokkeert hij en wordt 
hij ROOD. Na het indrukken van de juiste 
letter komt de volgende letter.

8 LETTER OEFENING
De letter, die getypt moet worden, kleurt 
blauw en is onderstreept. a De getypte 
letters kleuren grijs en de nog te typen 
letters zijn zwart.  a d f e d s Als de letter 
verkeerd wordt getypt blokkeert hij en 
kleurt ROOD. a d f e d s  Na het intypen 
van de juiste letter ga je naar de volgende 
letter.

REGELOEFENING VAN 40 
KARAKTERS
5 regels tekst. De letter, die getypt moet 
worden, kleurt blauw en is onderstreept. 
w De getypte letters kleuren grijs en de 
nog te typen letters zijn zwart.  

Twee instellingen mogelijk:
Blokkeer
Bij Blokkeer dan kleurt de letter ROOD 
en moet eerst de goede letter getypt 
worden.
Backspace
Bij Backspace oefeningen is het mogelijk 
de Backspace te gebruiken. De letter, die 
je fout typt, kleurt ROOD, maar je kunt 
gewoon door typen. Door de Backspace 
in te drukken kun je terug om de fout te 
verbeteren.

REGELOEFENING VAN 63 
KARAKTERS
Standaard
Bij Standaard oefeningen is het mogelijk 
de Backspace te gebruiken. De letter, die 
je fout typt, kleurt ROOD, maar je kunt 
gewoon door typen. Door de Backspace 
in te drukken kun je terug om de fout te 
verbeteren.
Fout niet tonen
Bij instelling Fout niet tonen is het mogelijk 
de Backspace te gebruiken. De letter, 
die je fout typt, kleurt niet je kunt gewoon 
door typen. De letter, die je getypt hebt, 
(de foute letter dus) wordt getoond. Door 
de Backspace in te drukken kun je terug 
om de fout te verbeteren.

RESULTATEN
In het resultaten dashboard 
kunnen de vorderingen gevolgd 
worden. Wekelijks wordt dit 

overzicht per e-mailbericht verzonden. 
In de TypeApp kun je altijd de actuele 
resultaten bekijken.
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WELKOM BIJ DE 
TYPEAPP 
DE TYPEAPP
Het verhaal van de TypeApp speelt zich 
af in een dorp. Jij krijgt de opdracht om 
een feest te organiseren. Om dit feest 
te kunnen organiseren moeten er allerlei 
zaken worden geregeld. Denk maar aan 
de zaal, de verlichting, slingers, hapjes, 
uitnodigingen, een taart en de DJ. In elk 
level kom je in een winkel waar je gadgets 
voor jouw feest kunt verdienen. Maar 
om te leren typen moet je natuurlijk ook 
naar school. Elke eerste les in elk level 
start je dan ook in de school. Hier krijg 
je bijvoorbeeld uitleg hoe je de nieuwe 
letters en tekens moet typen, wat de juiste 
zithouding is, etc.
Met de TypeApp leer je blind typen. 
Blindtypen betekent niet kijken naar je 
toetsenbord en vingers, maar alleen naar 
je beeldscherm. Om dit te leren is veel 
oefening nodig. Probeer elke week één 
level af te maken door 5 dagen per week 
15 tot 20 minuten te typen. In de eerste 
9 levels leer je nieuwe letters en tekens. 
In deze levels wordt in een fi lm uitgelegd 
hoe je de letters en tekens moet typen. 
Kijk goed naar deze instructies. 
Aan het eind van elk level volgt een test. 
Heb je deze test gemaakt dan krijg je 
toegang tot het volgende level.

INLOGGEN
Om in te loggen in de TypeApp ga je 
naar www.basic-typewriting.nl en klik op 
inloggen TypeApp.

TYPEHOUDING
Je typehouding is erg belangrijk om 
klachten te voorkomen.
• Zit met je rug tegen de rugleuning van 

de stoel
• Voeten plat op de grond
• Armen in een hoek van 90º 
• Beeldscherm op ooghoogte
• Vingers gebogen als hamertjes op de 

toetsen

DYSLEXIE
In de TypeApp zijn aanpassingen voor 
dyslexie opgenomen.

De te typen letter wordt in een afwijkende 
kleur aangeboden.

De achtergrondkleur kan worden 
aangepast.
 

De letters kunnen worden meegesproken.

Hoe goed een docent of methode ook is, 
een voorwaarde om goed blind met tien 
vingers te leren typen is door het dagelijks 
te oefenen. Ons advies is dan ook om 
NIET van het voorgestelde lesprogramma 
af te wijken.

MENU ITEMS 
HOME
Via de HOME button kom je in 
de plattegrond van het dorp.

VINGERZETTING
Als je op de knop 
VINGERZETTING drukt kun 

je nog even kijken met welke vinger van 
welke hand je de letters en tekens typt.

RESULTATEN 
OVERZICHT
Bij het RESULTATEN-

OVERZICHT zie je jouw resultaten. In 
twee grafi eken APM en % fouten, zie je 
hoe jouw resultaten zijn ten opzichte van 
de verwachte norm. Ook kun je in het 
overzicht zien met welke letters je nog 
moeite hebt.

GAMES
Onder deze knop vind je 
alle GAMES. Vanaf level 5 

worden deze vrijgespeeld en kun je deze 
typegames spelen wanneer jij dat wilt.

BEKIJK VIDEO
Klik op de knop BEKIJK VIDEO 
om de video-instructie van 

Fleur te bekijken.

CONTACT
Heb je een vraag dan kun 
je via deze knop CONTACT 

opnemen met de docent. Zij zal je vragen 
beantwoorden en waar nodig verder 
helpen.

UITLOGGEN
Met de knop UITLOGGEN log 
je uit en worden al je resultaten 

opgeslagen.

RESULTATEN 
VERBETEREN
Kun je de resultaten van de oefeningen 
verbeteren?

Alle resultaten van de opdrachten  met 
uitzondering van de weektest en dagtest 
kunnen worden verbeterd.  

Hoe ga je om met je huiswerk en een 
rood resultaat in een oefening?
Probeer het huiswerk zo veel mogelijk te 
verdelen over de week. 10 tot 15 minuten 
per dag. Maak eerst alle oefeningen 
af, ongeacht het resultaat. Als je alle 
oefeningen af hebt kun je kijken of je nog 
tijd hebt om oefeningen, die rood scoren, 
opnieuw te doen. Maar maak ze niet meer 
dan twee keer. Het moet natuurlijk wel 
leuk blijven. Huiswerk is om te oefenen 
en daar mag best eens een rode oefening 
tussen zitten. Oefeningen met een blauw 
vinkje maak je maar één keer.

Gebruik van de Backspace

DE DWARSLIGGER
De Dwarsligger van de TypeApp zorgt 
er voor dat je niet meer naar je vingers 
kunt kijken. Je kunt zo je ogen op het 
beeldscherm houden en dat scheelt tijd. 
Gebruik de Dwarsligger vanaf de eerste 
les. Zolang je het nog moeilijk vindt om 
niet naar je vingers te kijken adviseren wij 
je om de Dwarsligger te gebruiken.

INLOGGEGEVENS 
VERGETEN
Ben je je inloggegevens vergeten? 
Dan kun je deze hier weer opvragen. 
De gegevens worden naar het bij ons 
bekende e-mailadres gestuurd.

DE LEVELS/
WINKELS 
In de TypeApp zijn 14 levels. 
In elk level krijg je oefeningen. Na het 
afronden van het level verdien je een 
gadget. Aan het begin van elk level kom je 
in de school. Hier krijg je de uitleg (video-
instructie) voor dat level. 

HOOFDLETTERS
Hoofdletters type je met de Shifttoetsen. 
Type je de letter met je linker hand dan 
gebruik je de Shifttoets van de rechter 
hand en omgekeerd. In de 1 en 8 
letteroefeningen wordt het fout gerekend 
als je de verkeerde Shifttoets gebruikt.
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WELKOM BIJ DE 
TYPEAPP 
DE TYPEAPP
Het verhaal van de TypeApp speelt zich 
af in een dorp. Jij krijgt de opdracht om 
een feest te organiseren. Om dit feest 
te kunnen organiseren moeten er allerlei 
zaken worden geregeld. Denk maar aan 
de zaal, de verlichting, slingers, hapjes, 
uitnodigingen, een taart en de DJ. In elk 
level kom je in een winkel waar je gadgets 
voor jouw feest kunt verdienen. Maar 
om te leren typen moet je natuurlijk ook 
naar school. Elke eerste les in elk level 
start je dan ook in de school. Hier krijg 
je bijvoorbeeld uitleg hoe je de nieuwe 
letters en tekens moet typen, wat de juiste 
zithouding is, etc.
Met de TypeApp leer je blind typen. 
Blindtypen betekent niet kijken naar je 
toetsenbord en vingers, maar alleen naar 
je beeldscherm. Om dit te leren is veel 
oefening nodig. Probeer elke week één 
level af te maken door 5 dagen per week 
15 tot 20 minuten te typen. In de eerste 
9 levels leer je nieuwe letters en tekens. 
In deze levels wordt in een fi lm uitgelegd 
hoe je de letters en tekens moet typen. 
Kijk goed naar deze instructies. 
Aan het eind van elk level volgt een test. 
Heb je deze test gemaakt dan krijg je 
toegang tot het volgende level.

INLOGGEN
Om in te loggen in de TypeApp ga je 
naar www.basic-typewriting.nl en klik op 
inloggen TypeApp.

TYPEHOUDING
Je typehouding is erg belangrijk om 
klachten te voorkomen.
• Zit met je rug tegen de rugleuning van 

de stoel
• Voeten plat op de grond
• Armen in een hoek van 90º 
• Beeldscherm op ooghoogte
• Vingers gebogen als hamertjes op de 

toetsen

DYSLEXIE
In de TypeApp zijn aanpassingen voor 
dyslexie opgenomen.

De te typen letter wordt in een afwijkende 
kleur aangeboden.

De achtergrondkleur kan worden 
aangepast.
 

De letters kunnen worden meegesproken.

Hoe goed een docent of methode ook is, 
een voorwaarde om goed blind met tien 
vingers te leren typen is door het dagelijks 
te oefenen. Ons advies is dan ook om 
NIET van het voorgestelde lesprogramma 
af te wijken.

MENU ITEMS 
HOME
Via de HOME button kom je in 
de plattegrond van het dorp.

VINGERZETTING
Als je op de knop 
VINGERZETTING drukt kun 

je nog even kijken met welke vinger van 
welke hand je de letters en tekens typt.

RESULTATEN 
OVERZICHT
Bij het RESULTATEN-

OVERZICHT zie je jouw resultaten. In 
twee grafi eken APM en % fouten, zie je 
hoe jouw resultaten zijn ten opzichte van 
de verwachte norm. Ook kun je in het 
overzicht zien met welke letters je nog 
moeite hebt.

GAMES
Onder deze knop vind je 
alle GAMES. Vanaf level 5 

worden deze vrijgespeeld en kun je deze 
typegames spelen wanneer jij dat wilt.

BEKIJK VIDEO
Klik op de knop BEKIJK VIDEO 
om de video-instructie van 

Fleur te bekijken.

CONTACT
Heb je een vraag dan kun 
je via deze knop CONTACT 

opnemen met de docent. Zij zal je vragen 
beantwoorden en waar nodig verder 
helpen.

UITLOGGEN
Met de knop UITLOGGEN log 
je uit en worden al je resultaten 

opgeslagen.

RESULTATEN 
VERBETEREN
Kun je de resultaten van de oefeningen 
verbeteren?

Alle resultaten van de opdrachten  met 
uitzondering van de weektest en dagtest 
kunnen worden verbeterd.  

Hoe ga je om met je huiswerk en een 
rood resultaat in een oefening?
Probeer het huiswerk zo veel mogelijk te 
verdelen over de week. 10 tot 15 minuten 
per dag. Maak eerst alle oefeningen 
af, ongeacht het resultaat. Als je alle 
oefeningen af hebt kun je kijken of je nog 
tijd hebt om oefeningen, die rood scoren, 
opnieuw te doen. Maar maak ze niet meer 
dan twee keer. Het moet natuurlijk wel 
leuk blijven. Huiswerk is om te oefenen 
en daar mag best eens een rode oefening 
tussen zitten. Oefeningen met een blauw 
vinkje maak je maar één keer.

Gebruik van de Backspace

DE DWARSLIGGER
De Dwarsligger van de TypeApp zorgt 
er voor dat je niet meer naar je vingers 
kunt kijken. Je kunt zo je ogen op het 
beeldscherm houden en dat scheelt tijd. 
Gebruik de Dwarsligger vanaf de eerste 
les. Zolang je het nog moeilijk vindt om 
niet naar je vingers te kijken adviseren wij 
je om de Dwarsligger te gebruiken.

INLOGGEGEVENS 
VERGETEN
Ben je je inloggegevens vergeten? 
Dan kun je deze hier weer opvragen. 
De gegevens worden naar het bij ons 
bekende e-mailadres gestuurd.

DE LEVELS/
WINKELS 
In de TypeApp zijn 14 levels. 
In elk level krijg je oefeningen. Na het 
afronden van het level verdien je een 
gadget. Aan het begin van elk level kom je 
in de school. Hier krijg je de uitleg (video-
instructie) voor dat level. 

HOOFDLETTERS
Hoofdletters type je met de Shifttoetsen. 
Type je de letter met je linker hand dan 
gebruik je de Shifttoets van de rechter 
hand en omgekeerd. In de 1 en 8 
letteroefeningen wordt het fout gerekend 
als je de verkeerde Shifttoets gebruikt.
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af in een dorp. Jij krijgt de opdracht om 
een feest te organiseren. Om dit feest 
te kunnen organiseren moeten er allerlei 
zaken worden geregeld. Denk maar aan 
de zaal, de verlichting, slingers, hapjes, 
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je bijvoorbeeld uitleg hoe je de nieuwe 
letters en tekens moet typen, wat de juiste 
zithouding is, etc.
Met de TypeApp leer je blind typen. 
Blindtypen betekent niet kijken naar je 
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Kijk goed naar deze instructies. 
Aan het eind van elk level volgt een test. 
Heb je deze test gemaakt dan krijg je 
toegang tot het volgende level.

INLOGGEN
Om in te loggen in de TypeApp ga je 
naar www.basic-typewriting.nl en klik op 
inloggen TypeApp.

TYPEHOUDING
Je typehouding is erg belangrijk om 
klachten te voorkomen.
• Zit met je rug tegen de rugleuning van 

de stoel
• Voeten plat op de grond
• Armen in een hoek van 90º 
• Beeldscherm op ooghoogte
• Vingers gebogen als hamertjes op de 

toetsen

DYSLEXIE
In de TypeApp zijn aanpassingen voor 
dyslexie opgenomen.

De te typen letter wordt in een afwijkende 
kleur aangeboden.

De achtergrondkleur kan worden 
aangepast.
 

De letters kunnen worden meegesproken.

Hoe goed een docent of methode ook is, 
een voorwaarde om goed blind met tien 
vingers te leren typen is door het dagelijks 
te oefenen. Ons advies is dan ook om 
NIET van het voorgestelde lesprogramma 
af te wijken.

MENU ITEMS 
HOME
Via de HOME button kom je in 
de plattegrond van het dorp.

VINGERZETTING
Als je op de knop 
VINGERZETTING drukt kun 

je nog even kijken met welke vinger van 
welke hand je de letters en tekens typt.

RESULTATEN 
OVERZICHT
Bij het RESULTATEN-

OVERZICHT zie je jouw resultaten. In 
twee grafi eken APM en % fouten, zie je 
hoe jouw resultaten zijn ten opzichte van 
de verwachte norm. Ook kun je in het 
overzicht zien met welke letters je nog 
moeite hebt.

GAMES
Onder deze knop vind je 
alle GAMES. Vanaf level 5 

worden deze vrijgespeeld en kun je deze 
typegames spelen wanneer jij dat wilt.

BEKIJK VIDEO
Klik op de knop BEKIJK VIDEO 
om de video-instructie van 

Fleur te bekijken.

CONTACT
Heb je een vraag dan kun 
je via deze knop CONTACT 

opnemen met de docent. Zij zal je vragen 
beantwoorden en waar nodig verder 
helpen.

UITLOGGEN
Met de knop UITLOGGEN log 
je uit en worden al je resultaten 

opgeslagen.
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verbeteren?

Alle resultaten van de opdrachten  met 
uitzondering van de weektest en dagtest 
kunnen worden verbeterd.  

Hoe ga je om met je huiswerk en een 
rood resultaat in een oefening?
Probeer het huiswerk zo veel mogelijk te 
verdelen over de week. 10 tot 15 minuten 
per dag. Maak eerst alle oefeningen 
af, ongeacht het resultaat. Als je alle 
oefeningen af hebt kun je kijken of je nog 
tijd hebt om oefeningen, die rood scoren, 
opnieuw te doen. Maar maak ze niet meer 
dan twee keer. Het moet natuurlijk wel 
leuk blijven. Huiswerk is om te oefenen 
en daar mag best eens een rode oefening 
tussen zitten. Oefeningen met een blauw 
vinkje maak je maar één keer.

Gebruik van de Backspace

DE DWARSLIGGER
De Dwarsligger van de TypeApp zorgt 
er voor dat je niet meer naar je vingers 
kunt kijken. Je kunt zo je ogen op het 
beeldscherm houden en dat scheelt tijd. 
Gebruik de Dwarsligger vanaf de eerste 
les. Zolang je het nog moeilijk vindt om 
niet naar je vingers te kijken adviseren wij 
je om de Dwarsligger te gebruiken.

INLOGGEGEVENS 
VERGETEN
Ben je je inloggegevens vergeten? 
Dan kun je deze hier weer opvragen. 
De gegevens worden naar het bij ons 
bekende e-mailadres gestuurd.

DE LEVELS/
WINKELS 
In de TypeApp zijn 14 levels. 
In elk level krijg je oefeningen. Na het 
afronden van het level verdien je een 
gadget. Aan het begin van elk level kom je 
in de school. Hier krijg je de uitleg (video-
instructie) voor dat level. 

HOOFDLETTERS
Hoofdletters type je met de Shifttoetsen. 
Type je de letter met je linker hand dan 
gebruik je de Shifttoets van de rechter 
hand en omgekeerd. In de 1 en 8 
letteroefeningen wordt het fout gerekend 
als je de verkeerde Shifttoets gebruikt.
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TypeApp

In het toetsenbordoverzicht is te zien 
welke letters je nog moeilijk vindt. Door op 
de letters te klikken die blauw zijn, krijg je 
extra oefeningen voor deze letters.

GAMES
In de TypeApp zitten verschillende 
typespelletjes. Deze speel je vrij in de 
verschillende levels. De eerste game 
wordt vrijgegeven in het 5e level.

TIPS EN 
INSTELLINGEN
Als het indrukken van letters steeds 
fout gerekend wordt komt dat meestal, 
doordat de Caps-Lock aan staat. Ook 
kan dit komen doordat de verkeerde 
toetsenbordinstelling (Nederlands) is 
gekozen. Dit moet zijn (VS Internationaal). 
Is de verkeerde toetsenbordinstelling 
ingesteld, dan merk je dit aan de :;/?- 
Deze tekens werken dan niet.

De TypeApp is compatibel met:
•  Google Chrome laatste versie 
• Internet Explorer 10 en hoger
• Firefox laatste versie
 
Indien de gebruiker een van 
bovenstaande browsers gebruikt, dan is 
de TypeApp toegankelijk op zowel PC als 
Mac, ongeacht besturingssysteem. Op 
een tablet en/of i-Pad werkt de TypeApp 
ook, mits een toetsenbord(functie) 
voorhanden is. Om te leren typen heb je 
namelijk wel een toetsenbord nodig.

Besturingssysteem XP.
XP wordt niet meer ondersteund door 
Microsoft. De werking van de TypeApp 
kunnen we dan ook niet garanderen op 
dit verouderde besturingssysteem. Echter 
als Google Chrome gebruikt wordt, werkt 
het over het algemeen goed.

SOORTEN 
OEFENINGEN
1 LETTER OEFENING
Als de letter fout is blokkeert hij en wordt 
hij ROOD. Na het indrukken van de juiste 
letter komt de volgende letter.

8 LETTER OEFENING
De letter, die getypt moet worden, kleurt 
blauw en is onderstreept. a De getypte 
letters kleuren grijs en de nog te typen 
letters zijn zwart.  a d f e d s Als de letter 
verkeerd wordt getypt blokkeert hij en 
kleurt ROOD. a d f e d s  Na het intypen 
van de juiste letter ga je naar de volgende 
letter.

REGELOEFENING VAN 40 
KARAKTERS
5 regels tekst. De letter, die getypt moet 
worden, kleurt blauw en is onderstreept. 
w De getypte letters kleuren grijs en de 
nog te typen letters zijn zwart.  

Twee instellingen mogelijk:
Blokkeer
Bij Blokkeer dan kleurt de letter ROOD 
en moet eerst de goede letter getypt 
worden.
Backspace
Bij Backspace oefeningen is het mogelijk 
de Backspace te gebruiken. De letter, die 
je fout typt, kleurt ROOD, maar je kunt 
gewoon door typen. Door de Backspace 
in te drukken kun je terug om de fout te 
verbeteren.

REGELOEFENING VAN 63 
KARAKTERS
Standaard
Bij Standaard oefeningen is het mogelijk 
de Backspace te gebruiken. De letter, die 
je fout typt, kleurt ROOD, maar je kunt 
gewoon door typen. Door de Backspace 
in te drukken kun je terug om de fout te 
verbeteren.
Fout niet tonen
Bij instelling Fout niet tonen is het mogelijk 
de Backspace te gebruiken. De letter, 
die je fout typt, kleurt niet je kunt gewoon 
door typen. De letter, die je getypt hebt, 
(de foute letter dus) wordt getoond. Door 
de Backspace in te drukken kun je terug 
om de fout te verbeteren.

RESULTATEN
In het resultaten dashboard 
kunnen de vorderingen gevolgd 
worden. Wekelijks wordt dit 

overzicht per e-mailbericht verzonden. 
In de TypeApp kun je altijd de actuele 
resultaten bekijken.
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TypeApp

In het toetsenbordoverzicht is te zien 
welke letters je nog moeilijk vindt. Door op 
de letters te klikken die blauw zijn, krijg je 
extra oefeningen voor deze letters.

GAMES
In de TypeApp zitten verschillende 
typespelletjes. Deze speel je vrij in de 
verschillende levels. De eerste game 
wordt vrijgegeven in het 5e level.

TIPS EN 
INSTELLINGEN
Als het indrukken van letters steeds 
fout gerekend wordt komt dat meestal, 
doordat de Caps-Lock aan staat. Ook 
kan dit komen doordat de verkeerde 
toetsenbordinstelling (Nederlands) is 
gekozen. Dit moet zijn (VS Internationaal). 
Is de verkeerde toetsenbordinstelling 
ingesteld, dan merk je dit aan de :;/?- 
Deze tekens werken dan niet.

De TypeApp is compatibel met:
•  Google Chrome laatste versie 
• Internet Explorer 10 en hoger
• Firefox laatste versie
 
Indien de gebruiker een van 
bovenstaande browsers gebruikt, dan is 
de TypeApp toegankelijk op zowel PC als 
Mac, ongeacht besturingssysteem. Op 
een tablet en/of i-Pad werkt de TypeApp 
ook, mits een toetsenbord(functie) 
voorhanden is. Om te leren typen heb je 
namelijk wel een toetsenbord nodig.

Besturingssysteem XP.
XP wordt niet meer ondersteund door 
Microsoft. De werking van de TypeApp 
kunnen we dan ook niet garanderen op 
dit verouderde besturingssysteem. Echter 
als Google Chrome gebruikt wordt, werkt 
het over het algemeen goed.

SOORTEN 
OEFENINGEN
1 LETTER OEFENING
Als de letter fout is blokkeert hij en wordt 
hij ROOD. Na het indrukken van de juiste 
letter komt de volgende letter.

8 LETTER OEFENING
De letter, die getypt moet worden, kleurt 
blauw en is onderstreept. a De getypte 
letters kleuren grijs en de nog te typen 
letters zijn zwart.  a d f e d s Als de letter 
verkeerd wordt getypt blokkeert hij en 
kleurt ROOD. a d f e d s  Na het intypen 
van de juiste letter ga je naar de volgende 
letter.

REGELOEFENING VAN 40 
KARAKTERS
5 regels tekst. De letter, die getypt moet 
worden, kleurt blauw en is onderstreept. 
w De getypte letters kleuren grijs en de 
nog te typen letters zijn zwart.  

Twee instellingen mogelijk:
Blokkeer
Bij Blokkeer dan kleurt de letter ROOD 
en moet eerst de goede letter getypt 
worden.
Backspace
Bij Backspace oefeningen is het mogelijk 
de Backspace te gebruiken. De letter, die 
je fout typt, kleurt ROOD, maar je kunt 
gewoon door typen. Door de Backspace 
in te drukken kun je terug om de fout te 
verbeteren.

REGELOEFENING VAN 63 
KARAKTERS
Standaard
Bij Standaard oefeningen is het mogelijk 
de Backspace te gebruiken. De letter, die 
je fout typt, kleurt ROOD, maar je kunt 
gewoon door typen. Door de Backspace 
in te drukken kun je terug om de fout te 
verbeteren.
Fout niet tonen
Bij instelling Fout niet tonen is het mogelijk 
de Backspace te gebruiken. De letter, 
die je fout typt, kleurt niet je kunt gewoon 
door typen. De letter, die je getypt hebt, 
(de foute letter dus) wordt getoond. Door 
de Backspace in te drukken kun je terug 
om de fout te verbeteren.

RESULTATEN
In het resultaten dashboard 
kunnen de vorderingen gevolgd 
worden. Wekelijks wordt dit 

overzicht per e-mailbericht verzonden. 
In de TypeApp kun je altijd de actuele 
resultaten bekijken.
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