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Leer in 4½ uur blind typen met 10 vingers!

Een uniek concept!

SmartTyping uitgelegd door Kees in een interview

Wat belooft SmartTyping? 

SmartTyping onderscheidt zich van andere cursussen door haar

leermethodiek. Waar andere cursussen zich voornamelijk focussen op het

trainen van de vingers, focussen wij ons op het leervermogen van het brein.

Wij garanderen onze cursisten dat ze binnen 4½ uur blind kunnen typen mét

tien vingers.’ Wil je alle informatie over de speciale methodiek van

SmartTyping? Bekijk  het interview. hieronder Zie hier voor referenties.

https://www.smarttyping.nl/
https://www.smarttyping.nl/referenties/
https://vimeo.com/showcase/7104107
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Referenties

In 4½ uur geleerd, daarna een online traject van 3 weken met 15

minuten oefenen per dag

Wanneer je blind typt pak je andere digitale tools ook gemakkelijker op

Handig om direct de gegevens te verwerken tijdens een consult

Meer aandacht op de inhoud van je werk in plaats van steeds te

wisselen tussen toetsenbord en scherm

Aandacht op de persoon kunnen houden bij een gesprek omdat je blind

kan typen

Tijdens het online vervolgtraject real-time inzage in je snelheid en

foutmarge

Persoonlijk contact met de trainer voor vragen en opmerkingen.

Op jouw locatie, of geheel online

Op deze manier verminder je de

kans op RSI.

Aandacht voor de juiste werkhouding, hoogte van de instellingen, de juiste

zithouding, zowel voor armen, benen als rug. 

De voordelen:

https://www.smarttyping.nl/
https://www.smarttyping.nl/referenties/
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Andere digitale tools eigen maken

Digivaardig in de zorg

Blind typen zorgt ervoor dat je gericht aandacht kunt geven aan de inhoud.

Dit betekent meer aandacht voor de patiënt. Doordat je kunt praten terwijl je

typt, kun je constant contact houden met de patiënt. Daarnaast werk je

efficiënter en bespaar je tijd. Zo ben je bijvoorbeeld in staat direct een

verslag te typen van een gesprek. 

EEN MOOI CADEAU VOOR IEDEREEN!

De training slechts 4½ uur duurt en op jouw locatie plaatsvindt

Na afloop, 4½ uur, typ je met 10 vingers blind, gegarandeerd.

Het 15 minuten per dag online oefenen leuk is omdat de toetsen al snel

blind gevonden worden.

Type je blind met 10 vingers dan zal je merken dat je andere digitale tools

veel gemakkelijker eigen maakt. Met 10 vingers blind typen heeft een

levenslange positieve impact op allerlei prestaties.

SmartTyping wordt als prettig ervaren omdat:

Tot slot is blind typen ergonomisch goed voor je. Het is beter voor je nek om

niet constant naar je toetsenbord te hoeven kijken. Hiermee verminder je de

kans op erosie en nekklachten.’

https://www.smarttyping.nl/
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INSCHRIJVEN 

OF 

EEN VOORSTEL?

Klik hier

SmartTyping is afgestemd op iedere leerstijl

en buitengewoon makkelijk te leren.

https://www.smarttyping.nl/
https://www.smarttyping.nl/medisch-zakelijk-onderwijs/


Slechts 4½ uur 

Wil je meer weten, heb je vragen?

We beantwoorden ze met plezier. 

Bel: 0252 518 537 of 06 54 39 85 21

E-mail: paul@globaledutainment.nl

Website: SmartTyping.nl

TIJDBESTEK 

mailto:info@globaledutainment.nl
https://www.smarttyping.nl/

