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Dubbelklik en de nieuwe
examenprogramma’s

Het lesmateriaal is ontwikkeld aan de hand van de nieuwe
examenprogramma’s. Er wordt snel en adequaat ingespeeld op
wijzigingen in de examenprogramma’s. Omdat het lesmateriaal
online wordt aangeboden kunnen wijzigingen relatief
eenvoudig worden doorgevoerd. Grote wijzigingen worden bij
voorkeur in de zomervakantie doorgevoerd, zodat het
onderwijsleerproces gedurende het schooljaar niet wordt
verstoord.

Dubbelklik en profielmodules en Profielmodules:
keuzevakken van Z&W
• Module 1 Mens en gezondheid: ‘Leefstijl’
• Module 2 Mens en omgeving: ‘Werkweek’
• Module 3 Mens en activiteit: ‘Weddingplanner’
• Module 4 Mens en zorg: ‘Zorghotel’
Examentraining: ‘Zorgcentrum’
Voor steeds meer keuzevakken wordt lesmateriaal ontwikkeld.
Voor een actueel overzicht van de keuzevakken, zie
www.dubbelklik.nu/modules
Dubbelklik en keuzevakken van
andere profielen

Profielmodules en keuzevakken D&P en diverse keuzemodules
van andere profielen. Zie www.dubbelklik.nu/modules voor het
complete overzicht.

Wat is bijzonder aan de
methode?
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Afwisselende, praktische en uitvoerbare lesopdrachten
Uitgebreide docentenmaterialen
Speciale modules voor basis/kader en gemengde leerweg
Lees- en videohandleidingen op leerlingniveau.
Toetsenbank én vaardighedentoetsen
ICT-vaardigheden worden stapsgewijs aangeleerd.
Lesmateriaal is flexibel inzetbaar.
Combinatie van online en papier.
LOB is geïntegreerd in de methode.
Gratis bronnenboek.
Flexibel inzetbaar: keuzevakken zijn in de loop van het
schooljaar zowel op klassenniveau als op leerlingniveau
door de docent te ontsluiten.
Aparte examentrainingsmodule incl. minitoetsvragen
Ook lesmateriaal voor onderbouwlessen

Ondersteuning
Wij vinden persoonlijk contact erg belangrijk. Wij komen graag
op school langs voor een presentatie. Maar ook jaarlijks komen
we op school voor een gesprek.
Onze helpdesk is dagelijks te bereiken.
Demo of meer weten?
Wilt u een gratis demo aanvragen?
Zie: www.dubbelklik.nu/demo-aanvraag/
Heeft u vragen of wilt u graag een presentatie? Neem dan
contact met ons op via mail info@dubbelklik.nu of via 010 –
2327384.

