
 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP 

10. ONDERWIJSINNOVATIE COMPASS BRUNSSUM EN KOMPAS SINT-TRUIDEN 

 

prof. dr. Jos Claessen - Open Universiteit  

Vérénice Hermans - Compass LVO Limburg 

Evelien Boonen - Kompas Sint-Truiden 

Workshop door prof. dr. J. Claessen en V. Hermans beiden vanuit hun brede onderwijskundige kennis en ervaring 

intensief trokken bij (de voorbereidingen en verdere opbouw van) Compass.  
Compass – http://www.compass-lvo.nl -  is een school die in 2018 startte in de gemeente Brunssum (Nederland) met 

een nieuw onderwijsconcept voor vmbo-tl, havo en atheneum. Prof. Jos Claessens en Vérénice Hermans waren in de 
bijzondere combinatie van onderzoeker en ervaringsdeskundige direct betrokken bij het ontstaan en de verdere opbouw 

van Compass. Vanuit hun rol als adviseur en begeleider van de kerngroep lukte het hen een brug te slaan tussen 
onderwijswetenschap en onderwijspraktijk. In de workshop maakt u kennis met Compass als school en we geven u 

een kijkje in de keuken van het vak ’Inspiratie’.  

In deze workshop lichten Prof. Jos Claessens en Vérénice Hermans dit vooral toe aan de hand van een bijdrage aan 
het herontwerp van het nieuwe vak Inspiratie waarbij in samenwerking met de docent van dit vak. Een vak dat heel 

dichtbij de missie en visie van deze nieuwe school staat. Burgerschapsvorming, onderzoeks- vaardigheden en werken 
vanuit een eigen leervraag vormen daarbij de basis. 

 

Tijdens deze workshop gaat u mee op reis in het Nederlandse onderwijsbestel: 
 Wat is kenmerkend voor het onderwijs?  

 Wat maakt dat innovatieve scholen van start gaan?  
 

Vanwege het interactieve karakter van de workshop gaan we vooral graag in op uw vragen over het verloop van de 
ontwikkelingen en ervaringen binnen een dergelijk traject waarin een school volgens een nieuw onderwijsconcept 

van scratch af aan wordt opgebouwd. 

 
In de secundaire school Het Kompas te Sint-Truiden kiezen ze voor eigentijds onderwijs, gebaseerd op recente 

ontwikkelingen in het vakgebied en gericht op het klaarstomen van jongeren voor het leven en werken in de 21ste 

eeuw. Het innovatief onderwijs bestaat uit een combinatie van methodes (Freinet, Dalton, …) waaruit ze kiezen wat 

voor welke leerlingen het beste werkt. De eindtermen die de leerlingen op het einde van hun leertraject dienen te 

behalen zijn dezelfde als die van alle andere onderwijsmethodes. De manier waarop ze deze doelstellingen proberen 

te behalen, varieert. Het Kompas werkt met 4, typerende kernwaarden: Talent, Ervaring, Modern en Sfeer. Alles wat 

ze doen, past onder één of meer van deze kernwaarden. Kom er meer over te weten in de sessie.  

 

http://www.compass-lvo.nl/

