Een nieuw concept voor
typevaardigheid voor leerlingen
•	Samen met de school maken wij een maximum aan leerlingen typevaardig
•	Dat gebeurt op rekening van de school of van de ouders
•	De school of de leerkrachten worden op geen enkele wijze belast
•	Adaptief, elke training aangepast aan de individuele leerling
•	Voortgangsrapportages aan de leerlingen, de ouders en de school
•	365 Dagen per jaar intensieve begeleiding

Typevaardigheid op school en/of thuis
met de begeleiding van The House of Typing
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Typevaardigheid
op school en/of thuis

Digitaal leren wordt in toenemende mate onderdeel van het huidige
leersysteem. Typevaardigheid speelt daarin een grote rol. Toch spelen
scholen vaak maar een marginale rol in de ontwikkeling van typevaardig
heid van hun leerlingen. Daarom heeft The House of Typing een nieuw
concept van trainingen ontwikkeld dat breekt met het traditionele model.
Dit concept is inmiddels door vele honderden basisscholen in Nederland
omarmd. Elke week sluiten meer scholen zich aan bij ons partnernetwerk.
Ons concept overtuigt!

met de begeleiding van The House of Typing

Hoe werkt het
The House of Typing biedt de training vast in het
aanbod van de school aan voor €50,- per leerling.
De factuur gaat dan naar de school. Onze reguliere
cursusprijs “ter vrije keuze van leerlingen en ouders”
bedraagt €99,95. De cursusprijs wordt naar beneden
bijgesteld als het gemiddelde inkomensniveau van
de ouders dat nodig maakt. Voor kinderen van
ouders die niet kunnen betalen wordt een oplossing
bedacht. Geen enkel kind staat buitenspel!

Over The House of Typing
In tegenstelling tot andere aanbieders zien wij de scholen als onze klant,
onafhankelijk of de school of de ouders betalen. Wij zijn geen folder
verspreiders; wij “ontzorgen” uw school en bewerkstelligen maximale
verspreiding van typevaardigheid. Daartoe zetten wij instrumenten in die
tot nu toe onbekend waren. Directeuren van scholen spreken vol lof over
onze manier van werken. Lees de referenties op www.thehouseoftyping.nl

www.thehouseoftyping.nl
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Motivatie is
de sleutel tot
succes!

Scholen en The House of Typing bieden de training
samen aan. Samen maken wij een succes van de
trainingen. Uw school gaat achter het typen staan,
wij doen het werk en leggen voortdurend
verantwoording af over de kwaliteit van onze dienst
verlening. Meerdere vormen van typetrainingen zijn
beschikbaar.
The House of Typing adviseert u graag over de
mogelijkheden voor uw school. Neem dus gerust
contact op voor een vrijblijvend gesprek of ga naar
onze site www.thehouseoftyping.nl en vraag onze
informatiemap voor scholen aan.

Toegankelijk
voor élke
leerling

Waarom The House of Typing
	Begeleiding van leerlingen 365 dagen per jaar.
(uniek in Nederland!)
	Elke cursist kan elke dag met zijn docent
communiceren en krijgt gemiddeld binnen
4 uur, maar altijd dezelfde dag, een reactie.
	Op basis van grondige analyse van het
typegedrag wordt het niveau van onze
trainingen voortdurend aangepast naar de
mogelijkheden van de individuele cursist.
	Wij rapporteren voortdurend over de
voortgang van cursisten, naar de school en
naar de ouders.
	Dé succesfactor van typetrainingen voor
jongeren is motivatie. De uitvoering van onze
training, onze adaptiviteit en onze begeleiding
zijn hier volledig op gericht. Ouders motiveren
wij voortdurend om hun kind te stimuleren.

Wat maakt onze training
typevaardigheid zo succesvol?

Ieder kind
dat wil,
haalt het
diploma!

•	We doen het samen! School en House of Typing zorgen voor maximaal bereik.
•	Voor iedere leerling is de toegang tot de training gewaarborgd.
• Kinderen doen de training online in spelvorm.
•	Zeer intensieve docentbegeleiding (365 dagen per jaar).
•	Adaptief: de moeilijkheidsgraad van de training wordt steeds individueel
aangepast aan de mogelijkheden van het kind.
•	Gemiddelde duur van de training is 25 weken. Uitloop tot 1 jaar is inbegrepen.
•	Zowel de leerlingen, de school als de ouders worden over de voortgang op de
hoogte gehouden.
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