
 

 

Leren Typen 
2Hands4Kids 

Runkstersteenweg 118/8 

3500 Hasselt 

 

Overdemerstraat 10  

3511 Kuringen 

Deroey An  

0478/56 49 46 

info@duizendpoot-hasselt.be 
 

www.duizendpoot-hasselt.be 

 

 

Groepspraktijk  

De Duizendpoot 

Wie ?  

 

An Deroey 

Coördinator groepspraktijk 

Logopediste/ergotherapeute 

An@duizendpoot-hasselt.be 

0478/ 56 49 46 

 

Charlotte De Groote 

Psychomotorisch therapeute 

Charlotte@duizendpoot-hasselt.be 

0489/ 45 85 45 

 

Lien Santermans 

Psychomotorisch therapeute 

Lien@duizendpoot-hasselt.be 

0479/ 41 35 08 

 

Sabine Plessers 

Psychomotorisch therapeute 

Sabine@duizendpoot-hasselt.be 

0495/63 70 65 

 

Speelse en kindvriendelijke 

aanpak  waarbij alle zintuigen 

en leerkanalen geprikkeld 

worden om het typen te 

verwerven en te 

automatiseren.  
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Kleine groepjes (max 4 kinderen)  

of individueel  

 

In ongeveer 10 lessen  

 

Lessen flexibel in te plannen  

 

Persoonlijk werkboekje  

 

Met huiswerk opdrachten  

 

Ontworpen voor kinderen met  

automatisatieproblemen, dyslexie 

en dyspraxie.  

 

Kan voor elk kind vanaf 9 jaar  

 

Speels leren  

 

Tijdsdruk beperken  

 

Fouten maken mag! 

 
 
 

Wat is 2Hands4Kids 

Typen 

  

 

Aanmelden voor groepsles of 

individuele les bij An Deroey: 

an@duizendpoot-hasselt.be 

0478/56 49 46 

 

Groepsles 

 Twee keer per jaar in Kuringen 

 Kan op vraag worden ingepland 

 25 euro per les per persoon (2 pers) 

 20 euro per les per persoon (3-4 pers) 

 

Individuele les 

 contact nemen met An voor planning 

 30 euro per les in praktijk 

 35 euro per les aan huis 

 
 
.  

2Hands4Kids typen en  

motorisch leren 

2Hands4kids typen  

praktisch 

Deze methode is ontwikkeld vanuit een 
psychomotorische invalshoek, vanuit thera-
peutische inzichten over hoe kinderen mo-
torisch leren.  
 
Dit leren bestaat uit twee opeenvolgende 
fases. De eerste fase waarin je heel bewust 
een vaardigheid aanleert, je motoriek leert 
sturen en je hele bewustzijn er nog bij no-
dig hebt. De tweede fase waarin je kan au-
tomatiseren: je motoriek kan sturen en je 
bewustzijn kan vrijmaken voor andere din-
gen (vb: leuke zinnen typen, verhaal 
schrijven).  
 
In de methode 2Hands4Kids worden alle 
leerkanalen (visueel, auditief, propriocep-
tief, geheugen, redeneervermogen, voor-
stellingsvermogen,…) gelijktijdig aange-
sproken. Hiervoor wordt er gebruikt ge-
maakt van kleuren met daaraan gekoppeld 
figuren, verhaaltjes, spelletjes, invuloefe-
ningen, denk-oefeningen,… 
 
Op die manier gaat het kind op een leuke 
manier 
 toch heel cognitief bezig zijn met de let-
ters en handposities. Zo wordt het typen 
onbewust meer en meer geautomatiseerd.  
 

 


