
Informatie voor ouders/verzorgers studiekeuze in leerjaar 4 
 
Uw kind gaat in de laatste week van september starten met Qompas StudieKeuze. Dit is een 
moderne lesmethode voor de keuzebegeleiding op de Notre Dame. Het is een (deels) online 
programma, dat qua opbouw en vormgeving nauw aansluit bij de belevingswereld van leerlingen. 
Middels deze brief willen wij u hier graag over informeren.   
 
Uw kind heeft in leerjaar 3 een EntryCard en/of leerjaarcode aangemaakt bij Qompas. Dit account 
geeft in combinatie met de code toegang tot alle onderdelen van Qompas StudieKeuze. De leerlingen 
doorlopen de programma’s 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 vervolgopleiding. 
 
Qompas als informatiebron 
Qompas StudieKeuze bevat uitgebreide en actuele informatie over onderwijsinstellingen, opleidingen 
en beroepen. Zo vinden de leerlingen er informatie over ruim 1.500 HBO- en WO-
bacheloropleidingen die in het hoger onderwijs in Nederland aangeboden worden. Deze informatie 
vinden ze via: studiekeuze.qompas.nl  
 
Wanneer moet mijn kind de definitieve studiekeuze maken? 
Er is geen harde deadline voor de studiekeuze. Vaak is een studiekeuze gekoppeld aan een specifieke 
opleiding. De meeste leerlingen hebben eind maart in leerjaar 5 een studiekeuze gemaakt. Er zijn 
echter wel harde deadlines als het gaat over een uiterste inschrijfdatum van een hoge school. De 
actuele informatie hierover ontvangt uw kind in leerjaar  5. 
 
Kan ik zelf Qompas bekijken? 
Als u het opgebouwde loopbaandossier, 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. Ook kunt u het 
werkboek van uw kind inzien als deze mee naar huis wordt genomen. Dit werkboek bevat naast extra 
opdrachten ook een deel met uitleg over de tests die uw kind kan maken. 
 
De coach en het studiekeuze proces 
De coach van uw kind is het eerste aanspreekpunt tijdens het studiekeuze proces. Hij of zij zal uw 
kind begeleiden tijdens het doorlopen van de verschillende stappen binnen het loopbaanprogramma. 
Qompas StudieKeuze is een adaptieve methode. Dat wil zeggen dat de antwoorden van uw kind in 
Qompas van invloed zijn op de vervolgvragen en stappen binnen Qompas. Indien uw kind een 
studiekeuze maakt zal hier door Qompas een matchscore aan gekoppeld worden. Deze score, van 
bijvoorbeeld 70%, geeft aan in hoeverre de gemaakte studiekeuze overeenkomt met resultaten van 
verschillende tests binnen Qompas. Ook als deze score laag is hoeft dit niet te betekenen dat de 
studiekeuze onjuist is. Het is wel aanleiding voor een gesprek tussen uw kind en de coach. 
Indien uw kind en de coach er samen niet uitkomen wordt er door de coach doorverwezen naar de 
decaan van de school. 
 
Privacy  
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.      

https://www.qompas.nl/privacyverklaring/


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 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 
gekozen studie past bij uw kind? Noteer uw opmerkingen op de print of neem contact op met de 
coach of decaan als u hierover een gesprek wilt hebben. 
 
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 en corona  
Uw kind zal tijdens de oriëntatie op een vervolgopleiding waarschijnlijk meerdere malen naar open 
dagen of evenementen 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. Let op! In verband met het coronavirus hanteren sommige 
vervolgopleidingen een maximum aantal bezoekers op een open dag. Het kan zijn dat een 
aanmelding voor een open dag dan vereist is.  
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