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Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de 

leerlingen 3e klassen havo/atheneum Mijdrecht 

 

(ter info: leerlingen H3/A3) 

 

 

 

 

Mijdrecht, 9 september 2020  

 

 

Betreft: ouderinformatie Qompas ProfielKeuze; kenmerk 20200909-1274 

 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 

 

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

begeleiding bij de profielkeuze in klas 3 en 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 profielen, opleidingen en beroepen. Zo vinden de 

leerlingen op Qompas ProfielKeuze onder andere gedetailleerde informatie over de 

profielen en vakken in de bovenbouw.  

 

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 tenslotte een weloverwogen keuze voor 

een profiel en oriënteren alvast breed op interessante beroepenrichtingen of studies. 

 

Uw kind krijgt via school een account voor Qompas ProfielKeuze. 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. Dit loopbaandossier kan als het ware 

een begin vormen voor het cv van uw kind.  

 

Hoe lang is mijn kind met Qompas ProfielKeuze bezig? 

Qompas ProfielKeuze wordt ingezet tijdens het onderdeel loopbaanbegeleiding gedurende 

de mentorles in de 3e klas. Er worden onder begeleiding van de mentor een aantal 

stappen met opdrachten op de computer doorlopen, aangevuld met andere activiteiten  

en opdrachten die helpen de profielkeuze te maken.  

 

Wanneer moet mijn kind de definitieve profielkeuze inleveren? 

Qompas ProfielKeuze wordt in januari afgesloten met een voorlopige profielkeuze, 

waarna de definitieve profielkeuze uiterlijk 16 april 2021 ingeleverd moet worden. In de 

tussenliggende periode zal de mentor individueel met de leerlingen in gesprek gaan en 

zullen de ouders geïnformeerd worden middels een informatieavond op 9 februari. 
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Kan ik zelf Qompas bekijken? 

Ja, u kunt gaan naar http://profielkeuze.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, of de mentor/decaan zelf. 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.  

 Het maken van een opdracht over uw kind 

Het stappenplan van ProfielKeuze bevat ook een (optionele) opdracht waarbij uw 

input gevraagd wordt. U kunt deze opdracht over uw kind invullen, en uw kind neemt 

dit vervolgens mee in het portfolio. De opdracht staat in Zelf aan Zet en heet: “Wat 

vinden… Mijn ouders/ verzorgers”. 

 Bespreken en ondertekenen van het loopbaandossier 

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. Denkt u dat het gekozen profiel past bij uw kind?  

 Invullen van de competentietest over uw kind 

Qompas ProfielKeuze 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. 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. 

 

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 van de Sande,  

decaan havo atheneum 
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