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Masterclass

Workshop Workshop

Workshop

Relevant blijven, burgerschap en 
optimisme in één grote blender

Maak op de dag zelf je keuze, je kunt twee sessies bijwonen.

Meet je vaardigheden en competenties!   Zo haal je meer uit LOB!

Burgerschap? Bekijk het!

‘Ik wil gewoon mijn vak doceren.’ Geweldig. Je bent 

bevlogen en nog altijd aangehaakt op de inhoud. 

Maar tja, tijden veranderen. Buig jij mee met de 

veranderende omstandigheden? Leerlingen van nu 

vinden straks een heel andere arbeidsmarkt dan die 

van hun ouders en docenten. Hoe bereiden we hen 

daarop voor als we het zelf niet eens weten? Een ding 

is zeker: je bent meer toekomstbestendig met een 

‘growth mindset’ dan met een ‘fixed mindset’. 

In deze interactieve masterclass checken we waar je 

nu staat ten opzichte van deze onderwerpen. Rudy laat 

zien hoe jij een growth mindset kunt ontwikkelen. Zo 

sta je als onderwijsprofessional bewuster én relaxter 

voor de groep. 

Vaardigheden en competenties kun je ontwikkelen. 

Op het Melanchthon in Rotterdam is het meten 

van vaardigheden en competenties een belangrijk 

onderdeel van LOB. Iedere periode stelt de mentor 

samen met de leerling vast waaraan hij of zij gaat 

werken. Daarna bekijken leerling en mentor of dat 

gelukt is. De school heeft daarvoor een instrument 

ontwikkeld ‘My Skills’. Qompas heeft My Skills 

overgenomen en geïntegreerd in al onze methodes. 

Alle scholen die met Qompas werken, kunnen dit 

instrument nu ook gebruiken. In deze workshop leert u 

hoe u dit instrument voor uw leerlingen kunt inzetten. 

Een duidelijk visie op LOB formuleren is niet altijd 

makkelijk. Hoe pak je dat aan en hoe krijg je draagvlak 

binnen school? In deze workshop zet u op een rij wat 

er op uw school al gebeurt op het gebied van LOB. U  

bepaalt waar de focus op moet liggen. U formuleert 

de belangrijkste speerpunten. Tussentijds wisselt u 

ervaringen en tips uit met collega’s van andere scholen. 

We geven deze workshop samen met een school. Die 

heeft afgelopen jaar gewerkt aan het formuleren van 

een visie en heeft een plan gemaakt om de visie uit te 

voeren.

Als het aan Curriculum.nu ligt, krijgt burgerschap een 

prominente rol op school. Mogelijk treedt de nieuwe 
wet over burgerschapsonderwijs al in september 

2020 in werking. Dan is het onderwijs aan zet! Wie is 

verantwoordelijk?

Als decaan kan het handig zijn deze handschoen op te 

pakken. LOB en burgerschap zijn immers twee kanten 

van dezelfde medaille. Beide gaan over wie je bent, 

wat je wilt en welke rol je in de samenleving kunt spelen. 

Daarom ontwikkelt Qompas een module burgerschap. 

In deze workshop krijgt u van ons en de VO-raad 

de meest actuele informatie rondom burgerschap 

en demonstreren we de module burgerschap van 

Qompas. U krijgt tips en voorbeelden waarmee u op 

school aan de slag kunt.  

Rudy van Beurden, oprichter, spreker en trainer GAAF

Stefan de Winter, afdelingshoofd Melanchthon en 
Roy Wardenaar, Qompas

Cindy Beemsterboer, Qompas

Irene de Kort, VO Raad en 
Annika van Veen en Karen Jukes, Qompas
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https://www.curriculum.nu/voorstellen/burgerschap
https://www.vo-raad.nl/nieuws/wetsvoorstel-burgerschap-openbaar-en-beschikbaar-voor-consultatie
https://www.vo-raad.nl/nieuws/wetsvoorstel-burgerschap-openbaar-en-beschikbaar-voor-consultatie
https://static.qompas.nl/decanennet/191201/workshops.pdf
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Workshop

Workshop Workshop

LOB met Virtual Reality

LOB als doorlopende lijn. 
Hoe krijg ik mijn mentoren  mee?

Voeg eigen opdrachten toe aan Qompas! Vernieuwingen in Qompas vmbo/mavo

Hoe geeft u leerlingen een zo goed mogelijk beeld van 

vervolgopleidingen en beroepen? Het liefst laat u ze 

misschien meelopen met verschillende inspirerende 

professionals. Logistiek is dat alleen best een uitdaging. 

Gelukkig kunnen we door de snelle ontwikkeling van 

Virtual Reality-brillen nu heel dichtbij deze ervaring 

komen. Zónder het klaslokaal te verlaten. Denk aan het 

bijwonen van een operatie met een VR-bril op je neus. 

Tijdens deze interactieve lezing bespreekt Robin de 

Lange van het VR Learning Lab hoe u VR kunt inzetten 

bij LOB. En uiteraard laat hij u zélf ervaren wat nu al 

mogelijk is. 

Het CSG Prins Maurits in Middelharnis gebruikt 

Qompas vanaf leerjaar 1. Bij de stappenplannen 

voegen zij ieder jaar eigen opdrachten toe. Elke klas 

krijgt een jaarplanning met de Qompas-stappen en 

alle opdrachten. Leerlingen doorlopen de stappen op 

school of thuis, waarbij het natuurlijk een uitdaging 

blijft hen zelf nut en noodzaak te laten ontdekken!  

Hun ervaring is dat concrete activiteiten, zoals 

voorlichting en beroepenmarkten op school 

écht nodig zijn om het hele keuzetraject meer 

praktijkgericht te maken. Zeker op havo en vwo. In 

deze workshop hoort u meer over de inhoud van de 

programma’s voor havo en vwo, de aanpak in het 

mentoraat en de aanvullende keuzeactiviteiten. Ook 

gaat u zelf aan de slag met een concreet idee voor 

een keuzeles of -activiteit.

Eigen opdrachten toevoegen aan Qompas; u weet dat 

het kan, maar u heeft zich er nog niet echt in verdiept. 

En vooruit, ook niet echt de tijd voor genomen. 

Herkenbaar? In deze workshop leert u hoe u eigen 

opdrachten kunt toevoegen aan het stappenplan. En 

hoe u ze terug laat komen in het loopbaandossier. Na 

de introductie gaat u zelf aan de slag. Neem daarom 

uw eigen opdrachten en laptop/iPad mee! 

Nieuwe opdrachten, nieuwe tests, ruimte voor het 

toevoegen van ervaringen en nog veel meer. Nog 

steeds werken we hard door aan de vernieuwingen in 

Qompas vmbo/mavo. Schooljaar 2020-2021 begint 

voor u met een compleet vernieuwde methode. In 

deze presentatie laten we de highlights en de nieuwe 

mogelijkheden aan u zien en vertellen we iets over de 

achtergrond. Bent u vast klaar voor komend schooljaar! 

Robin de Lange, VR Learning Lab  

Bartha Moerkerk, decaan CSG Prins Maurits
samen met twee leerlingen 

Marlies van Elk en Roy Wardenaar, Qompas Koen Weide en Kirsten Meeusen, Qompas

Maak op de dag zelf je keuze, je kunt één sessie bijwonen.
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https://static.qompas.nl/decanennet/191201/Whitepaper-vmbo-vernieuwing.pdf
https://static.qompas.nl/decanennet/191201/workshops.pdf

