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 Informatie voor ouders/verzorgers 
 

Uw kind gaat dit jaar werken met Qompas vmbo/mavo. Dit is een moderne lesmethode voor de 

keuzebegeleiding op alle leerwegen van het VMBO. Het is een (deels) online programma, dat qua opbouw en 

vormgeving nauw aansluit bij de belevingswereld van leerlingen. Bovendien bevat de methode uitgebreide en 

actuele informatie over vakken, profielen, beroepen en vervolgopleidingen. 

 

De leerlingen doorlopen het programma zelfstandig of onder begeleiding via een gestructureerd en persoonlijk 

stappenplan, waarbij ze zich oriënteren door middel van tests, vragenlijsten en opdrachten. Zij maken op deze 

manier stapsgewijs weloverwogen keuzes voor hun (school)loopbaan. 

 

Uw kind krijgt via school een EntryCard-code en maakt een account aan bij Qompas. Dit account geeft in 

combinatie met de code toegang tot alle onderdelen van Qompas vmbo/mavo. 

 

Hoe lang  is mijn kind met Qompas vmbo/mavo bezig? 

Qompas vmbo/mavo  wordt op het VeenLanden College voor drie jaar gebruikt: van leerjaar 2 t/m leerjaar 4. Er 

worden elk jaar een aantal stappen met opdrachten op de computer doorlopen, aangevuld met andere 

opdrachten.  

 

Kan ik zelf Qompas bekijken? 

Ja, u kunt gaan naar https://vmbo.qompas.nl/ en daar de informatie bekijken. Tot sommige onderdelen heeft u 

geen toegang. Deze onderdelen zijn alleen toegankelijk voor leerlingen die een code van de mentor hebben 

ontvangen. 

 

Als u het opgebouwde dossier, de vragen, of de testresultaten van uw kind wilt inzien, dan kunt u uw kind 

vragen om thuis in te loggen, zodat u met hem/haar kunt meekijken.   

https://vmbo.qompas.nl/
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Welke actieve rol heb ik als ouder/verzorger binnen het keuzeproces? 

U kunt op een aantal manieren betrokken zijn bij de stappen die uw kind doorloopt op Qompas: 

 

 Vragen naar de voortgang van het stappenplan 

U kunt uw kind uiteraard 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. In het werkboek staat uitleg over de testresultaten en kunt u lezen 

uit welke onderdelen het loopbaandossier bestaat. 

 Bespreken en ondertekenen van geprinte documenten 

Na het doorlopen van de stappen binnen Qompas neemt uw kind een print van het loopbaandossier mee 

naar huis met daarbij de vraag of u dit met uw kind wilt bespreken en een handtekening wilt zetten. De 

bedoeling van deze prints is dat u een idee krijgt van de oriëntatie. Denkt u dat de testuitslagen, interesses 

en persoonlijkheidskenmerken passen bij uw kind? Noteer uw opmerkingen op de print of neem contact 

op met de mentor of decaan als u hierover een gesprek wilt hebben. 

 Ouderopdrachten maken 

Qompas vmbo/mavo bevat (optionele) opdrachten waarbij de ouders of verzorgers om input gevraagd 

wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld over uw keuzes toen u zo oud was als uw kind, of over de vaardigheden 

en valkuilen die u bij uw kind ziet. Het maken van deze opdrachten kan ook een goede opstap zijn naar een 

gesprek met uw kind over zijn/haar (school)loopbaan.   

 Open dagen bezoeken 

Uw kind zal tijdens de oriëntatie op een vervolgopleiding waarschijnlijk open dagen of evenementen van 

onderwijsinstellingen bezoeken. U kunt voorstellen om met hem/haar mee te gaan. U toont zo niet alleen 

betrokkenheid bij de oriëntatie van uw kind, maar u kunt tijdens de open dag ook ondersteunen in het 

stellen van praktische en kritische vragen die van belang zijn bij de keuze voor een vervolgopleiding.  

 

 

 


