
 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Uw kind zit nu op de middelbare school. Een spannende nieuwe fase breekt aan. In de loop van de 

middelbare school staat uw kind voor belangrijke keuzes. Eerst voor het zogeheten profiel, dat is een 

‘vakkenpakket’ in een bepaalde richting. Daarna voor een studie op mbo-, hbo- of wo-niveau. Deze 

keuzes hebben grote invloed op de verdere schoolcarrière, studie- en beroepsmogelijkheden van uw 

kind. Om hem/haar hierin een goede keuze te laten maken, gebruikt onze school de educatieve 

methode van Qompas. In deze brief leggen wij u graag uit op welke wijze Qompas uw kind hiermee 

ondersteunt.  

 

Qompas begeleidt leerlingen al twintig jaar bij hun profiel- en studiekeuze in het voortgezet 

onderwijs (van vmbo, havo, vwo en mbo). Studenten worden geholpen bij het vinden van de juiste 

masterstudie en afgestudeerden tenslotte worden begeleid naar de arbeidsmarkt. 

 

Op school maakt uw kind om te beginnen een account aan op qompas.nl. Aan de hand van vragen, 

opdrachten en tests worden de competenties en interesses van uw kind in kaart gebracht. Die zijn 

zichtbaar in het persoonlijke loopbaandossier, dat uw kind gedurende de jaren op de middelbare 

school opbouwt. Uw kind kan altijd zelf in dit dossier, en afhankelijk van de instellingen is het ook in 

te zien voor decanen en mentoren en voor u als ouders/verzorgers. Na afloop van de middelbare 

school heeft uw kind dus een volledig opgebouwd loopbaandossier, voorzien van onder andere de 

studiekeuze en motivatie voor de gekozen opleiding. 

 

Na het verlaten van de middelbare school is Qompas nog steeds nuttig voor uw kind. Informatie uit 

het loopbaandossier kan uw kind bijvoorbeeld gebruiken bij een toelatingsgesprek in het 

vervolgonderwijs. Ook kan uw kind het loopbaandossier zelfstandig verder uitbouwen met 

belangrijke ervaringen zoals bijbaantjes of stages. Het loopbaandossier vormt zo als het ware de 

basis voor het cv van uw kind. 

 

Het account en loopbaandossier dat door leerlingen is opgebouwd, blijft daarom ook na hun 

schoolperiode actief. Omdat zij er dan niet meer ‘in opdracht van de school’ aan werken, zijn 

leerlingen nu zelf eigenaar van hun loopbaandossier en account. Het staat leerlingen natuurlijk ook 

vrij het account te beëindigen. Dit kan via qompas.nl. Op het moment dat een leerling het account 

opzegt, wordt het jarenlang opgebouwde loopbaandossier verwijderd.  

 
Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met de informatie van onze leerlingen om te gaan. 
Hier vindt u daarom een uitgebreide privacyverklaring van Qompas. Daarin staat informatie over de 
manier waarop de privacy van uw kind wordt gewaarborgd. Wij raden u aan deze verklaring 
aandachtig te lezen.  
 
Hebt u vragen na het lezen van deze brief? Neem gerust contact met ons op.  
 
Wij wensen uw kind veel succes en plezier op de middelbare school!  
 

https://corporate.qompas.nl/privacydisclaimer/

