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EISEN EXAMEN ‘COMPUTER TYPEN’. 
 

De eisen voor het examen voor de cursus ‘computer typen’ worden volgens de richtlijnen, die gigakids bepaald heeft voor de 

cursus TypeTrainer, ook bij Alphenpoort aangehouden. 

 

EXAMEN EISEN 

Voor het behalen van een typediploma gelden de volgende eisen: 

 Minimaal 130 aanslagen per minuut kunnen typen. 

 Maximaal 2% fouten maken. 

 Met 10 vingers kunnen typen en wel met de juiste vingers. 

 Niet of zeer weinig op het toetsenbord kijken, de bbox wordt tijdens het examen over de handen en toetsenbord 

geplaatst. 

 

Een certificaat wordt afgegeven als alle letters zijn geleerd en deze met de juiste vingers worden aangeslagen. En er 

bovendien voldoende geoefend is, maar toch niet bij een herkansing het diploma kan worden gehaald. 

De coach beoordeelt of er voldoende geoefend is en er een certificaat aan de betreffende cursist uitgedeeld wordt. 

 

EXAMEN DOEN BIJ ALPHENPOORT 

Bovenstaand examen eisen voor de cursus  “met 10 vingers blind typen van Gigakids”  zijn bij Alphenpoort ook van 

toepassing. Ter verduidelijk voor de omschrijving: 

 Dat er ‘voldoende geoefend’ moet zijn: we gaan er van uit dat les 1 tm 12 gemaakt is. 

 Dat er, gedurende 12 weken, wekelijks geoefend is in de tijd dat de cursus gevolgd wordt. In overleg, wegens 

omstandigheden en er echt een rede voor is, kan er door je coach anders besloten worden. 

 

HET EXAMEN MAKEN BIJ ALPHENPOORT 

 Let er goed op dat op examenbriefje je naam en datum vermeld wordt. 

 Tijdens het examen maak je maximaal drie verschillende teksten, allen slechts 1x te maken. De teksten zijn te 

vergelijken de oefeningen uit les 11 of 12. Uit de drie beste examenopgave wordt één uitslag op het 

diploma/certificaat vermeld. Schrijf de resultaten op je briefje en lever deze in bij je coach. 

 De backspace-toets mag gebruikt worden, maar wel zo min mogelijk!! (maximaal 10x) 

 Er wordt tijdens het examen niet gepraat. 

 Wanneer een oefening gemaakt is, controleert je coach het resultaat en kan de volgende oefening gemaakt worden. 

 Als je het examen gemaakt hebt en de anderen typen nog, wacht dan rustig tot iedereen klaar is. De coach geeft een 

teken wanneer het examen afgelopen is. Je kunt tijdens het wachten bv. iets anders op je computer doen, mits het 

geen stoorfactor is voor anderen (let op dat het geluid uit is). Anders verlaat je in stilte de ruimte.  

 

HERKANSING EXAMEN OF CERTIFICAAT 

Het maken van één herkansing van het examen of certificaat vóór het beëindiging van de code (= totaal 6 maanden geldig) is 

mogelijk, er zullen dan geen extra kosten berekend worden. Is de geldigheidsdatum van de code verstreken of wil je daarna 

extra herkansen, dan zijn er kosten aan verbonden. 

 

 

 


