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Beschikbare tijd: 30 minuten, waarbinnen 2 maal een proef van 7 minuten wordt 
afgenomen.   
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HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 5 GENUMMERDE PAGINA'S. 

 
BENODIGDE HULPMIDDELEN:  

 PC of laptop met los toetsenbord  
 Programma LSSO® Typevaardigheid 
 

NADERE INSTRUCTIES:  
 De opdracht ‘proeftoets’ duurt 7 minuten en mag 2x worden afgelegd 

waarbij het beste resultaat telt, volgens de richtlijnen die daartoe zijn 
opgesteld. 

 
 

 
 
Richtlijnen voor het toekennen van het resultaat 
 
Het beste resultaat van beide toetsen geldt, waarbij de resultaten per toets gerekend worden 
(dus niet het cijfer van de ene en de snelheid van de andere toets). Als beide toetsen 
voldoende zijn, gaat een hoger cijfer boven een hogere typesnelheid. De kandidaat dient 
minimaal het cijfer 6 te behalen, en een typesnelheid van minimaal 130 aanslagen per 
minuut. 
 
Voorbeeld 1: 
resultaat 1e toets: cijfer 6, 195 aanslagen per minuut 
resultaat 2e toets: cijfer 7, 145 aanslagen per minuut 
tweemaal geslaagd, uitslag: cijfer 7, 145 aanslagen per minuut (hoogste cijfer) 
 
Voorbeeld 2: 
resultaat 1e toets: cijfer 7, 160 aanslagen per minuut 
resultaat 2e toets: cijfer 5, 129 aanslagen per minuut 
éénmaal geslaagd, uitslag: cijfer 7, 160 aanslagen per minuut 
 
Voorbeeld 3: 
resultaat 1e toets: cijfer 4, 180 aanslagen per minuut 
resultaat 2e toets: cijfer 5, 200 aanslagen per minuut 
uitslag: niet geslaagd 
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OPDRACHT 
 
1. Start LSSO® Typevaardigheid. 
2. Stel het programma in als hieronder aangegeven. 
3. Open de opdracht ‘Extra teksten’. 
4. Open hieruit de oefening ‘Proeftoets’. 
5. Indien klassikaal: De kandidaat mag op aanwijzing van de surveillant deze oefening gaan 

typen (7 minuten). Niet klassikaal: Ga de oefening typen. 
6. Bewaar de evaluatie (vul je naam in zodra daar op het beeldscherm naar gevraagd wordt). 
7. Open opnieuw opdracht ‘Extra teksten’, en oefening ‘Proeftoets’ via de knop ‘Nogmaals’ 
8. Typ opnieuw de oefening (eventueel op aanwijzing van de surveillant). 
9. Bewaar ook de evaluatie van de 2e toets. 
 
N.B. : Een examenkandidaat die in de eerste proef voldoende scoort, mag zelf weten of hij/zij de 

tweede proef maakt; zo ja: het beste resultaat geldt. 
        : Tussen beide proeven in mag een kleine pauze worden gegeven. 
        : Een kandidaat die niet de aanwijzingen van de surveillant opvolgt, en een evaluatie van  

het scherm wegklikt zonder dat deze gesaved is, of vóór het resultaat door de surveillant 
genoteerd is, wordt geacht de proef onvoldoende gemaakt te hebben. 

 
 

Pas op:  bij het echte examen werk je met een speciaal examenprogramma. Dat 
werkt echter net zo als je gewend bent bij het oefenprogramma. Bij het 
proefexamen mocht je tweemaal dezelfde oefening typen. Bij het 
eindexamen typ je twee verschillende teksten! 

 
 
De voorgeschreven programma-instellingen 
 

 Foutenpercentage    0,75 

 Normering correctie    ¼  

 Soort tekst      7 minuten vaardigheid 

 APM       130 

 Aftrek aantal aanslagen   5 
 
Instelling opties 
 

 Toetsenbord aan (aangevinkt) 

 Tijd aan (aangevinkt) 

 Geluid uit (niet aangevinkt) 
 
 

Einde proefexamen 
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De instellingen van het programma 

 
Bij het afnemen van het proefexamen gelden de volgende instellingen (deze instellingen 
worden eveneens gehanteerd bij het examen). 
 
Instelling: Foutenpercentage 0,75 
 Normering correctie ¼  
 Soort tekst 7 minuten vaardigheid (stopt automatisch na 7 
minuten) 
 Min. aanslagen per minuut 130 
 Aftrek aantal aanslagen 5 * 
 
Schrik niet van de hoge puntenaftrek van 5, die bij het proefexamen geldt. Deze aftrek vindt 
namelijk uitsluitend plaats als je het minimum aantal aanslagen van 130 (per minuut) niet 
haalt. En in dat geval ben je toch al gezakt.  
 
Dat is dan ook precies de reden dat er een puntenaftrek van 5 geldt. Stel dat je foutloos typt, 
maar slechts een snelheid haalt van 129 APM. Je bent dan gezakt, en dat moet blijken uit je 
cijfer (dit wordt namelijk een 10 met een puntenaftrek van 5, ofwel het eindcijfer 5). 
 
In alle gevallen dat je boven het minimum aantal aanslagen komt (dus in het proefexamen 
boven de 130 APM), vindt de puntenaftrek van instelling 5 niet plaats. Je hoeft je dus geen 
zorgen te maken over de ‘hoge’ puntenaftrek! 
 
De opties staan als volgt ingesteld. 
 
Optie: Toetsenbord aan (aangevinkt) 
 Tijd aan (aangevinkt) 
 Geluid uit (niet aangevinkt) 
 

Vaststelling van het resultaat 

 
De kandidaat typt twee keer een verschillende tekst van 7 minuten. Het beste resultaat geldt! 
Het resultaat per toets telt (je mag dus niet van de ene toets het hoogste cijfer nemen en van 
de andere de hoogste snelheid). Indien beide toetsen voldoende gemaakt zijn, gaat het 
hoogste cijfer vóór de hoogste typesnelheid. 
 

Voorbeeld 1: 
resultaat 1e toets: cijfer 6, 195 aanslagen per minuut 
resultaat 2e toets: cijfer 7, 145 aanslagen per minuut 
 

Als resultaat geldt: cijfer 7, 145 aanslagen per minuut (resultaat van de 2e toets). Het 
resultaat met het hoogste cijfer telt. Deze keuze voor het hoogste cijfer heeft te maken met 
het belang dat gehecht wordt aan foutloos typen. Een hogere snelheid halen is niet moeilijk, 
dit mag echter nooit ten koste gaan van de nauwkeurigheid. 
 

N.B.: er wordt niet gekozen voor cijfer 7, 195 aanslagen per minuut, m.a.w. het resultaat 
moet in één toets gehaald zijn. 
 

Voorbeeld 2: 
resultaat 1e toets: cijfer 7, 160 aanslagen per minuut 
resultaat 2e toets: cijfer 5, 129 aanslagen per minuut 
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Als resultaat geldt: cijfer 7, 160 aanslagen per minuut (resultaat van de 1e toets). Het resul- 
taat van de tweede poging valt af, omdat de kandidaat daar niet aan de slagingseisen 
voldeed. 
 

Voorbeeld 3 : 
resultaat 1e toets: cijfer 4, 180 aanslagen per minuut 
resultaat 2e toets: cijfer 5, 200 aanslagen per minuut 
 

Als resultaat geldt: niet geslaagd, want in beide proeven had kandidaat een onvoldoende 
cijfer. 

  


