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Een paar maanden heb ik hem nu in mijn rt-praktijk in 
gebruik, het Clevy toetsenbord, en ik moet zeggen: ik zou 
hem niet meer willen missen. Niet alleen is zijn fleurige en 
vrolijke uiterlijk bijzonder aantrekkelijk, zelfs leerlingen in het 
VO zijn daarover enthousiast, maar dit toetsenbord is voor 
bepaalde leerlingen ook werkelijk heel nuttig. 
De Clevy heeft prettige, grote toetsen die, behalve de 
returnknop, niet wezenlijk anders op het toetsenbord zijn 
geplaatst. Wel ontbreken er knoppen, o.a. het Num Lockgedeelte 
rechts en alle F-toetsen. Deze zijn met behulp van 
de meegeleverde cd echter wel te activeren. Verschillende 
heldere kleuren brengen een duidelijk onderscheid aan tussen 
de vier toetsgroepen: de letters, de interpunctietekens, de 
cijfers/speciale tekens en de functietoetsen. Als lettertype is, 
zelfs voor de ‘a’, gekozen voor de kleine (schrijf )letters zonder 
krullen, zeg maar het aap-, noot-, mies-type. De klinkers zijn 
iets lichter blauw dan de medeklinkers. 
Dit alles levert een bijzonder overzichtelijk geheel op met een 
duidelijk merkbare grotere snelheid bij het vinden van de 
juiste toets, als dat nog niet (erg) geautomatiseerd verloopt. 
Dat is een grote winst, niet alleen voor heel jonge kinderen, 
maar voor alle leerlingen bij wie het vinden van tekens op 
een gewoon toetsenbord nog zo traag verloopt, dat typen 
een zeer tijdrovende en daardoor soms ook een frustrerende 
bezigheid is. Voor de rt biedt dit toetsenbord daardoor zeker 
betere mogelijkheden ook bij deze leerlingen de computer 
doelmatig in te zetten, bv. bij educatieve software waarbij 
getypt moet worden. Hoe vaak komt het immers niet voor 
dat je de schaarse rt-tijd liever niet wilt besteden aan een op 
zich nuttige computeroefening, eenvoudigweg omdat het 
typen veel te lang duurt. 
Het Clevy toetsenbord kan, eventueel met een tussenstuk 
als er te weinig USB-poorten zijn, naast een conventioneel 
toetsenbord aan één computer aangesloten worden, waardoor 
probleemloos van het ene naar het ander toetsenbord kan 
worden geswitcht. Dit heeft grote voordelen. Zo geven 
twee parallelle toetsenborden krachtige, remediërende 
mogelijkheden bij het leren formuleren en spellen, 
bijvoorbeeld door samen aan een tekst te werken of te 
‘chatten’. Ook is voor de ontbrekende toetsen op de Clevy nu 
geen extra software meer nodig, omdat deze op het andere 
toetsenbord immers direct toegankelijk zijn. Het is bovendien 
prettig dat de leerling zelf kan beslissen welk toetsenbord 
hij wil gebruiken. Dat bevordert tevens de overstap naar 
een gewoon toetsenbord, want uiteraard zal die ooit 
gemaakt moeten worden, zeker als begonnen wordt met een 
typecursus. Bang hoef je overigens niet te zijn dat een leerling 
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die overstap niet uit zichzelf zal maken, want de Clevy heeft 
één groot nadeel en dat is de herrie die het typen maakt. Op 
den duur gaat dat ongetwijfeld irriteren. 
Het Clevy toetsenbord is ook handig voor leerlingen met een 
verminderde motoriek of een visuele handicap. Er is een 
overlay leverbaar waardoor de handen op het toetsenbord 
kunnen worden gelegd zonder dat ongewenst toetsen worden 
ingedrukt. De toetsen worden hierdoor bovendien visueel en 
tactiel duidelijker van elkaar te onderscheiden. 
Al met al vind ik de Clevy een uitstekend product. Wil je 
hem zelf beoordelen, dan is het mogelijk hem gratis één 
maand te testen. 
Evelyn Wiers 
 


