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Zo begon het…Promotie 

september 2005

• Onderzoek naar hoe 

kinderen met elkaar 

samenwerken via de 

computer (CSCL)

• Onderzoek naar uitleg 

(ELABORATIE)

• MAAR



Promotie 2005

“Op basisscholen  is een typecursus niet 

verplicht. Op latere leeftijd leidt dat tot 

ongelijkheid tussen jongeren.”

“Uit onderzoek van de Radboud Universiteit 

in Nijmegen is gebleken dat kinderen die op 

jonge leeftijd met 10 vingers leren typen, 

zich gemakkelijker kunnen aanpassen op de 

middelbare school (LOIKidzz).”

“Elaboratiegedrag van 

kinderen...”

Jeugdjournaal ( 

3x)



Google: “Typecursus*van der Meijden”

Dus: onderzoek

starten



Vanaf 2008 onderzoek

2008 pilot

2009 brugklassers (publicatie JWS)

2012 werkplek

2013 spelling, schrijven 

deelpublicatie 2015 LTT

publicatie 2018 JCAL

2017 toetsen geschiedenis (ORD 2019)

2017 Syrische vluchtelingen NT2

2019 belasting werkgeheugen



Deze presentatie

Wat is blind typen?

Theoretisch kader

Onderzoek toetsen geschiedenis

Vragen?



Blind typen (10 vingers): termen

• Visually guided

• Hunt and peck

• Keyboard gazers

• Touch typing

• Blind typing

• Monitor gazers



Theoretisch kader:

Cognitieve processen: 
Als je een zin typt zijn

4 processen belangrijk

• zin onthouden

• opnemen in werkgeheugen

• in woorden/letters verdelen

• juiste toets aanslaan

Maw: mentale acties

moeten omgezet worden

in motorische acties

AUTOMATISERING!



Theoretisch kader: Onderzoek
Relatie Typevaardigheid-Toetsen

Joosten-ten Brinke, Weber, & Saveski (2016). Digitaal grootschalig summatief toetsen 

in het primair onderwijs. Open Universiteit/Kennisnet

Barkaoui et al. 2014, 2016, 2018. Drie publicaties over de invloed van computer 

abilities en resultaten op L2 testen (klein maar significante verschillen)

Van Weerdenburg, Tesselhof & van der Meijden (2018). Touch‐typing for better 

spelling and narrative‐writing skills on the computer. JCAL

Schmeink & van der Meijden (2018). Zorgt een verbeterde typevaardigheid voor

een hoger NT2 niveau? ROC Aventus/Radboud Universiteit



Onderzoeksvragen

1. Is er een relatie tussen typevaardigheid en de 

prestatie van een digitale geschiedenistoets
van kinderen uit de bovenbouw van 

de basisschool?

2.Is deze relatie verschillend voor

jongens en meisjes en leerlingen

uit groep 7 of 8?



Deelnemers (N = 137)
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Chi-kwadraat: geen sign. 

verschillen
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Instrumenten: 5 toetsonderdelen 

1. Vragenlijst (13 vragen)

Oa. eigen beoordeling typevaardigheid, ervaring 

met typecursussen

Voorbeeldvraag:

7.Als ik aan het typen ben: 

o Kijk ik naar het toetsenbord en zoek ik naar de juiste letter

o Kijk ik afwisselend naar mijn vingers en naar het scherm

o Kijk ik alleen naar het scherm

Als ik aan het typen ben: 

Kijk ik naar het toetsenbord en zoek ik naar de juiste letter

Kijk ik afwisselend naar mijn vingers en naar het scherm

Kijk ik alleen naar het scherm
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Instrumenten:

2. Typevaardigheidtoets: 2  onderdelen

overtypen tekst met bestaande woorden

overtypen tekst met nonsenswoorden

(2 x 10 minuten, precies typen zoals de voorbeeldtekst) 

Als ik aan het typen ben: 

Kijk ik naar het toetsenbord en zoek ik naar de juiste letter

Kijk ik afwisselend naar mijn vingers en naar het scherm

Kijk ik alleen naar het scherm

1. Vragenlijst

2. Typevaardigheid

ejsle nav negniravre ed koo njiz tad

neeewt nz

neliuh et sejthcaz tgil ne netalrev ne

soolepoh hciz tleov

sla truebeg gnivegmo raah ni re taw roov

gillihcsrevno

eg knilf snee gon re tdrow nemok keozeb

po sreduo raah

Hoge 

correlatie
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Instrumenten:

3. Schrijfvaardigheidtoets: TAK

Als ik aan het typen ben: 

Kijk ik naar het toetsenbord en zoek ik naar de juiste letter

Kijk ik afwisselend naar mijn vingers en naar het scherm

Kijk ik alleen naar het scherm

1. Vragenlijst

2. Typevaardigheid

3. Schrijfvaardigheid

Narratieve schrijftaak 

(TAK, Vehoeven & Vermeer)



Instrumenten:

4. Schriftelijke 

geschiedenis toets

5. Digitale   

geschiedenis toets

Waar verdienden mensen in 

de Gouden Eeuw veel geld 

mee?

Als ik aan het typen ben: 

Kijk ik naar het toetsenbord en zoek ik naar de juiste letter

Kijk ik afwisselend naar mijn vingers en naar het scherm

Kijk ik alleen naar het scherm

1. Vragenlijst

2. Typevaardigheid

3. Schrijfvaardigheid

4. Schriftelijke 

geschiedenistoets

5. Digitale geschiedenistoets

Bij welke tijd behoort deze 

tekening?

o De tijd van burgers en  

stoommachines

o De tijd van de 

wereldoorlogen

o De tijd van pruiken en 

revoluties

o De tijd van monniken en 

ridders
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n



Resultaten verschillen groep 7-8
17

Statistisch significante verschillen
• Typevaardigheid

– Echte woorden (A/min.)

– Nonwoorden (A/min.)

• Vakvaardigheid Geschiedenis 
– Schriftelijk 

– Digitaal 

• Schrijfvaardigheid
– Aantal woorden TAK (p = .05)

Statistisch niet significant (maar “klinisch” wél)

• Schrijfvaardigheid
– Temporele/Causale verbanden



Resultaten verschillen geslacht
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Typevaardigheid voorspeller digitale toets? 
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Alleen voor 

groep 8



Samenvatting resultaten

OV1: Typevaardigheid is van invloed op de 

prestaties op een digitale geschiedenis toets, 

MAAR ALLEEN VOOR GROEP 8

OV2: Verschillen jongens-meisjes en groep

7-8 op diverse variabelen



Discussie:

• Resultaten komen overeen met ander onderzoek

(Barkaoui, 2014, 2016, 2018; Schmeink & van der Meijden, 2017; van 

Weerdenburg et al. 2018)

• Verschillen tussen jongens en meisjes in 

vakkennis geschiedenis en computergebruik

(jongens beter: van Gorkum, 2011) en schrijfvaardigheid
(meisjes beter: Kuhlemeier et al. 2013; Schermer, 2013)

zijn ook te verklaren vanuit de literatuur
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OEPS: limitaties

▪ Niet generalizeerbaar (groepen 7/8, vak geschiedenis)

▪ Groepen te klein voor multilevel analyse

▪ Data nog niet volledig geanalyseerd

▪ Vraag blijft bestaan: 

▪ Typen volledig geautomatiseerd, minder cognitieve load?



Volgende onderzoek

Meten van cognitive 

load

(en zou die dan verminderd

worden?)

Dan zou mijn

hypothetische

verklaring een echte

verklaring kunnen

worden!

VRAGEN??


