Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en aan de
leerlingen van klas 4

Mijdrecht, 21 februari 2019
Betreft: Ouderinformatie Qompas StudieKeuze; ons kenmerk 20190221-777
Geachte heer, mevrouw,
Uw kind gaat dit jaar werken met Qompas StudieKeuze. Dit is een moderne lesmethode
voor de begeleiding bij de studiekeuze in de bovenbouw van de havo en het atheneum.
Het is een online programma, dat qua opbouw en vormgeving nauw aansluit bij de
belevingswereld van leerlingen. Bovendien bevat de methode uitgebreide en actuele
informatie over onderwijsinstellingen, opleidingen en beroepen. Zo vinden de leerlingen
op Qompas StudieKeuze informatie over ruim 1.500 hbo- en WO-bacheloropleidingen die
in het hoger onderwijs in Nederland aangeboden worden.
De leerlingen doorlopen het programma zelfstandig of onder begeleiding van de mentor
via een gestructureerd en persoonlijk stappenplan, waarbij ze zich oriënteren door middel
van tests, vragenlijsten en opdrachten. Zij maken tenslotte een weloverwogen keuze
voor een vervolgopleiding.
Uw kind heeft vorig schooljaar een account voor Qompas ProfielKeuze gekregen. Dit
wordt in klas 4 omgezet naar een account voor Qompas StudieKeuze, waarvan uw kind
tot het einde van de schoolloopbaan op het VLC gebruik kan maken. Uw kind bouwt
hierdoor een persoonlijk loopbaandossier op met hierin onder meer de studiekeuze en
motivatie voor de gekozen opleiding. Ook kan uw kind het dossier zelf verder uitbouwen
met belangrijke ervaringen zoals bijvoorbeeld bijbaantjes of stages. Het loopbaandossier
kan als het ware een begin vormen voor het cv van uw kind.
Hoe lang is mijn kind met Qompas StudieKeuze bezig?
Qompas StudieKeuze wordt ingezet tijdens de bovenbouw van de havo en het atheneum.
Er worden een aantal stappen met opdrachten op de computer doorlopen, eventueel
aangevuld met andere activiteiten die helpen de studiekeuze te maken.
Wanneer moet mijn kind de definitieve studiekeuze maken?
Leerlingen moeten uiteindelijk voor 1 mei in het eindexamenjaar ingeschreven zijn bij
een vervolgopleiding. Voor opleidingen met een numerus fixus geldt dat de einddatum 15
januari in het eindexamenjaar is. Het is zeer verstandig om al in het voorexamenjaar
serieus te starten met studieoriëntatie.
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Kan ik zelf Qompas bekijken?
Ja, u kunt gaan naar http://studiekeuze.qompas.nl en daar de informatie bekijken. Tot
sommige onderdelen heeft u geen toegang. Deze 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.
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.
Bespreken en ondertekenen van geprinte documenten
Na het doorlopen van de stappen binnen Qompas neemt uw kind een print van het
portfolio 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.
Invullen van de competentietest
Qompas StudieKeuze bevat een competentietest. U kunt uitgenodigd worden de
competentietest over uw kind te maken. Dat kan alleen als uw zoon of dochter zélf
vanuit Qompas een uitnodiging per e-mail aan u verstuurt. De uitnodiging bevat een
link waarmee u de competentietest kunt starten. Nadat u de vragen beantwoord
heeft, ontvangt uw zoon/dochter een bericht dat u de test heeft afgerond. Bent u
benieuwd naar de verschillen tussen de resultaten van uw kind en uzelf, vraag dan of
uw zoon/dochter inlogt en bekijk de resultaten van de test. Het bespreken van de
resultaten geeft uw kind vaak nieuwe inzichten.
Open dagen bezoeken
Uw kind zal tijdens de oriëntatie op een vervolgopleiding waarschijnlijk meerdere
malen naar open dagen van onderwijsinstellingen gaan. 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 opleiding.
Digitale oudermodule
U kunt er voor kiezen een account aan te maken op http://oudermodule.qompas.nl
(kosten € 7,50 voor een duur van 4 jaar ongeacht het aantal kinderen).
Mogelijkheden van dit account: Inzage in de voortgang van het stappenplan en
portfolio van uw kind, workshop: u kunt als ouder zelf een test en een aantal
opdrachten maken en u krijgt tips voor de begeleiding van uw kind.

Wij hopen dat het gebruik van deze methode, in combinatie met de begeleiding van de
mentoren en decaan, leerlingen helpt om passende keuzes te maken in hun traject
gedurende de middelbare school en wellicht ook daarna.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College

Renske Fengler,
decaan havo atheneum
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