
 

Ouderbijlage: Over de methode 
Qompas SectorKeuze 

 
Wat houdt de Wat 

Wat houdt de methode Qompas 
SectorKeuze in? 
 
Uw kind gaat dit jaar tijdens de 
decaanlessen werken met de LOB-methode 
Qompas SectorKeuze. Qompas SectorKeuze 
is een moderne lesmethode voor de 
keuzebegeleiding op de mavo. Het is een 
online programma, dat qua opbouw en 
vormgeving nauw aansluit bij de 
belevingswereld van uw kind. Bovendien 
bevat de methode uitgebreide en actuele 
informatie over sectoren/afdelingen en 
vakken, beroepen en opleidingen. 
 

 
 
Hoe krijgt mijn kind toegang tot Qompas SectorKeuze? 
Uw kind heeft  via school een EntryCardCode gekregen waarmee een account is aangemaakt. Dit 
account geeft toegang tot alle onderdelen van Qompas SectorKeuze. 
 

Wat kan mijn kind met Qompas SectorKeuze? 
Na inloggen kan uw kind het programma zelfstandig doorlopen via een gestructureerd en persoonlijk 
stappenplan. In dit stappenplan maakt uw kind verschillende opdrachten en een test. Hierdoor 
ontstaat het persoonlijke portfolio, dat gebruikt kan worden in gesprekken met u en mentor/decaan. 
Ook tijdens gesprekken op het MBO wordt gevraagd naar een portfolio, waaruit duidelijk wordt dat 
uw kind een weloverwogen keuze heeft gemaakt. 



 

Hoe lang is mijn kind met Qompas SectorKeuze bezig? M 
Qompas SectorKeuze wordt ingezet in de 3e klas. Op het VeenlandenCollege wordt gedurende een 

half jaar 1 uur in de week aan Qompas gewerkt. In de tweede helft van het schooljaar volgt een 

individueel gesprek en indien gewenst ook een oudergesprek. 

Moet/kan mijn kind ook thuis werken aan het stappenplan? 
Uw kind kan thuis ook inloggen op de website van Qompas, verder werken aan het stappenplan en 
gebruik maken van alle informatie op de website. Een leerling heeft alleen huiswerk als hij/zij 
achterloopt ten opzichte van de andere leerlingen. 
 

 
 
Waar kan ik het programma Qompas SectorKeuze bekijken? 
U gaat naar www.sectorkeuze.qompas.nl en vraagt uw kind om in te loggen. Daarna kunt u alle 
informatie bekijken en samen met uw kind de gemaakte opdrachten en de test bespreken. 

 

Welke actieve rol heb ik als ouder/verzorger binnen het keuzeproces? 
U kunt op een aantal manieren betrokken zijn bij het keuzeproces van uw kind: 
• Informeren welke opdrachten uw kind gemaakt heeft: U kunt uw kind uiteraard regelmatig vragen 
naar de vorderingen binnen Qompas en wat ze vinden van bijvoorbeeld de testresultaten. Het kan 
heel stimulerend werken als u als ouder/verzorger met hen meedenkt over bepaalde opdrachten 
binnen Qompas. 
• Het maken van een opdracht over uw kind: Uw kind kan u vragen online opdrachten te maken. Dit 
gebeurt vaak in opdracht van de mentor of decaan. Als u de opdrachten online wilt invullen, moet 
uw kind eerst even voor u inloggen. De opdrachten staan bij de stap ‘Wie ben ik?’ en ‘Beroepen’ en 



 

kunnen pas gemaakt worden als uw kind de verplichte onderdelen van deze stappen en de stappen 
die er aan vooraf gaan, heeft afgerond. 
 

 
 
• Bespreken van het portfolio: 
Na het doorlopen van de stappen binnen Qompas kan uw kind een print van het portfolio mee naar 
huis nemen met de vraag of u dit met hem/haar wilt bespreken. De bedoeling hiervan is dat u op de 
hoogte bent van de oriëntatie van uw kind. Noteer uw opmerkingen op de print of neem contact op 
met de mentor of decaan als u hierover een gesprek wilt hebben. 
 

Wanneer moet mijn kind de definitieve sectorkeuze inleveren? 

De definitieve sectorkeuze moet voor 1 april bekend zijn. Voorafgaand hieraan heeft iedere leerling 
een individueel gesprek met de decaan, is er een ouderinformatieavond in maart en volgen er indien 
gewenst oudergesprekken. 

Feedback op Qompas 

Als u opmerkingen en/of suggesties heeft met betrekking tot Qompas: helpdesk@qompas.nl. 

 

Contact met de Decaan: 

 Voor de locatie Vinkeveen:  fen@hetvlc.nl 

 Voor de locatie Mijdrecht:  hst@hetvlc.nl  
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