
COMPASSME



Ontstaan van 
CompassMe





Inhoud. + transvers. 
eindtermen (mix)

Transversale 
eindtermen

Inhoudelijke 
eindtermen





In samenwerking met:

• Via Futura (technische ontwikkeling),

• 12 pilootscholen,

• UA (onderzoek naar gebruik in pilootscholen),

• UCLL (koppeling met transversale eindtermen),

• PBD (regelmatige terugkoppeling).



3 bouwstenen



1) SAMEN DOOR 
DEZELFDE BRIL KIJKEN

• Transversale competenties,

• Verschillende
vakleerkrachten evalueren 
dezelfde competenties.



Samen door dezelfde bril kijken: nieuw

Creatief denken

Communicatie

Digitale en media-

wijsheid

Doorzetting

Initiatief nemen

Middelen aanwenden

Omgaan met 

kansen en risico’s

Plannen en organiseren

Reflectie en zelfsturing

Samenwerken met 

anderen

Zelfbewustzijn

Zelfstandigheid, 

verantwoordelijkheid





2) GROEIGERICHT 
EVALUEREN



Basis Gemiddeld Gevorderd Expert

Verkennen Proberen Durven Verbeteren Versterken Uitbreiden



Ik kan het nog niet, 
maar ik wil het wel 

kunnen.

Soms lukt het mij 
wel, soms nog niet. 

Ik heb nog vaak 
aansturing nodig.

Meestal lukt het al 
voor mij. Meestal 

kan ik dit al zonder 
aansturing.

Het lukt me zo 
goed, ook zonder 
aansturing, dat ik 

anderen aanzet om 
het ook te doen.

Ik kan het nog 
niet, maar ik wil 
het wel kunnen.

Ik moet nog 
volledig 

aangestuurd 
worden, onder 
begeleiding lukt 

het me al.

Wanneer men 
mij erop wijst, 
kan ik het wel.

Ik doe het zelf, 
maar ben me 
hier nog heel 
bewust van.

Ik doe het 
vanzelf, het 
gebeurt al 
onbewust.

Ik doe het zo 
onbewust, dat ik 
anderen aanzet 
om het te doen.



3) EIGENAARSCHAP

• Gebaseerd op 
zelfevaluatie 
(begin en einde),

• Leerling denkt zelf na 
over actiepunten.



Methodiek

rapportering
formuleren 

van 
feedback

validatie/ 
evaluatie 

door 
leerkracht

zelfevaluatie 
door 

leerlingen 
(+ actiepunt)

scholen 
maken 

modules aan



Focusdoelenrapport



Competentierapport

Zelfevaluatie 1

Zelfevaluatie 2

Gemiddelde leerkrachten



Pilootscholen



Pilootscholen

Brasschaat | Go! 
Koninklijk 
Technisch 
Atheneum

Deurne | Stedelijk 
Lyceum Waterbaan

Dilbeek | Regina 
Caelilyceum

Geel | GO! 
Atheneum

Herentals | GO! 
Atheneum De 

Vesten

Kasterlee | 
KOGEKA Sancta 
Maria Instituut

Leopoldsburg | 
Sint Michiel 
bovenbouw

Leuven | GO! 
Atheneum De Ring

Mechelen | GO! 
Busleyden 
Atheneum 
Zandpoort

Roosdaal | 
Immaculata Maria 

Instituut

Tienen | GO! 
Atheneum

Vilvoorde | Virgo 
Plus



Enkele gegevens 
gebruik pilootscholen

• +/- 500 actieve leerlingen;

• +/- 200 actieve leerkrachten;

• Meest gekozen competenties:



Enkele conclusies

Sterktes:

• Meerwaarde in evaluatieproces,

• Gemakkelijk in gebruik,

• Basis voor leerlinggesprek,

• Leerling staat centraal

Uitdagingen:

• Belang inlichten leerlingen (samen!),

• Als school goed nadenken waar evaluatiesysteem past.



We ontwikkelen verder…

• meerdere mogelijkheden tot 
rapporteren,

• optimaliseren van scherm 
leerkrachten,

• gebruik van CompassMe vanuit 
Smartschool,

• didactische ondersteuning via 
kenniscentrum,

• ontwikkeling handleiding,

• duidelijke koppeling met 
modernisering SO (ELKE graad!).



Focusdoelen Transversale eindtermen

Anderen mogen mij verbeteren om tot een 
beter resultaat te komen.

Ik sta ervoor open dat mensen een andere 
mening hebben

5.4 De leerlingen demonstreren in informele en 
formele relaties geschikte sociale vaardigheden

5.5 De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met 
een welomschreven opdracht actief bij aan de 
uitwerking van een gezamenlijk resultaat.

13.2 De leerlingen reflecteren aan de hand van 
richtvragen over de impact van de eigen en 
andermans leeropvattingen en –strategieën op 
de uitvoering van een opdracht.

Ik pas mijn plannen aan als dat nodig is.

Ik leer uit fouten zodat ik het de volgende 
keer anders doe.

13.2 De leerlingen reflecteren aan de hand van 
richtvragen over de impact van de eigen en 
andermans leeropvattingen en –strategieën op 
de uitvoering van een opdracht. 

13.16 De leerlingen reguleren hun leeropvattingen, 
hun leerproces en hun leerresultaat a.d.h.v. een 
werkwijze en strategieën.

Koppeling met nieuwe sleutelcompetenties



FAQ’s

Hoeveel kost het?
Jaarlijkse licentiekost van 250 EUR per 
school (obv
instellingsnummer/vestigingsplaats).

Hoe aan de slag met CompassMe?
Demo-account tot 30 oktober 2019

School registreren op 
opstart.compassme.be 
(zie stappenplan).

Waar vind ik meer informatie?
Op www.vlajo.org/programmas

http://www.vlajo.org/programmas


katrien.goossens@vlajo.org |   T 0492 46 22 01   |   www.vlajo.org 
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