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D-Talent en het
vernieuwde
examenprogramma
voor het Profielvak
Zorg & Welzijn vmbo

Materialen
De leerinhouden van D-Talent sluiten aan bij het nieuwe Examenprogramma Z&W vmbo.
D-Talent wordt steeds doorontwikkeld, zodat de methode actueel blijft.
Modules als werkbare leereenheid
Bij D-Talent werken de leerlingen met Modules. Ieder Profieldeel (profielmodule) en ieder
Keuzevak omvat 7 D-Talent Modules. Elke Module staat voor een onderwijstijd van ± 12
lesuren, inclusief begeleiding/coaching. Binnen alle Modules werken leerlingen met
eenzelfde stappenplan. Hiermee biedt D-Talent veel structuur en houvast.
Een (1) Module omvat:
Moduleboek met beeldverhalen, stappenplan, video's, werkkaarten view, demo's,
context-informatie.
Takenboek met werkplekoefeningen, bijlagen, observatieformulieren,
begrippenlijst en evaluatieformulieren.
Overige materialen in de leeromgeving: plannings-, reflectie- en
voortgangsformulieren, recepten, werkkaarten, zelftesten en toetsen.
Onderwijs op maat
D-Talent is er in twee niveaus: er is verschillende leerstof voor:
BL-leerlingen: leerlijn 1,2
KL- en GL-leerlingen: leerlijn 3,4
Overzicht van inhouden
Een volledig overzicht van de inhouden van D-Talent voor schooljaar 2017-2018 is
beschikbaar op onze website.

Inhoud – D-Talent
Profielmodulen

Profieldelen (Profielmodulen) voor beide leerlijnen: leerlijn 1,2 (bl) en leerlijn 3,4 (kl/gl)
Profielmodules D-Talent
Module 1 Mens en gezondheid
Module 2 Mens en omgeving
Module 3 Mens en activiteit
Module 4 Mens en zorg

Inhoud – D-Talent
Keuzevakken

Wat is bijzonder aan
D-Talent?

Keuzevakken voor beide leerlijnen: leerlijn 1,2 (bl) en leerlijn 3,4 (kl/gl)
(v2019)
KV1: Kennismaking met uiterlijke verzorging
KV2: Haarverzorging
KV3: Huidverzorging
KV4: hand- en voetverzorging
KV5: Welzijn, kind en jongere
KV6: Wonen en huishouden
KV7: Assisteren in de gezondheidszorg
KV8: Welzijn, volwassenen en ouderen
KV9: Facilitaire dienstverlening, catering en inrichting
KV10: Facilitaire dienstverlening, onderhoud en receptie
KV11: Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
KV12: Voorkomen van ongevallen en EHBO
EXTRA (v2018)
KV7: Verzorging
D-Talent is méér dan een methode
D-Talent biedt:
Leerstof: kennis, houding en vaardigheden
Leerlingvolgsysteem: met e-portfolio
Theorietoetsen: met toetsmatrijzen
Praktijktoetsen: met beoordelingsformulieren
Digitaal gemak voor docenten: toetsen automatisch nagekeken, cijfers te
importeren in Magister, web-based: géén installatie nodig.
Voorbeeld PTA’s
Inventarislijsten: per Profielmodule en Keuzevak
Docentenhandleiding: met overzichten, algemene informatie en uitleg
Doorgaande leerlijnen vmbo - mbo
Bij Leerlijn 1,2 is de doorstroom naar opleidingen en beroepen
op niveau 1 en 2 uitgangspunt. Bij leerlijn 3,4 is de doorstroom
naar opleidingen en beroepen op niveau 3 en 4 uitgangspunt.
Ondersteuning en bereikbaarheid
Scholen die D-Talent gaan gebruiken, krijgen ondersteuning bij de overstap naar D-Talent.
Bij D-Talent zijn er korte communicatielijnen tussen de gebruikers en de makers van
D-Talent. Dat is zowel voor ons als voor u plezierig.
Zelf e-learning content toevoegen
Als gebruiker kunt u in D-Talent eigen content toevoegen. Hiermee kan uw school flexibel
inspelen op eigen, specifieke behoeften.
In de leeromgeving van D-Talent zijn allerhande tools beschikbaar om zelf gemakkelijk
e-learning content (toetsen, informatie, video's, recepten, instructies) te maken en toe te
voegen.
Meer weten?
Wilt u meer weten of heeft u belangstelling voor een presentatie van D-Talent,
mail dan htderuijter@dtalent.nl
U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen: 0184 - 49 17 57

