
Het COMPASS e-learning platform  

 

Het COMPASS-platform helpt om online loopbaanbegeleidingcompetenties te ontwikkelen.  

 

Moodle als basis 

Het COMPASS e-learning platform is gebaseerd op het Moodle Learning Management System, 

een open source software applicatie. U kunt de software downloaden naar uw eigen 

webserver of een Moodle Partner vragen u te helpen. Moodle kan door iedereen aangepast, 

uitgebreid of gewijzigd worden voor zowel commerciële als niet-commerciële projecten, 

zonder licentiekosten. 

Moodle is webgebaseerd en daarom overal ter wereld toegankelijk. Met een standaard 

mobiele interface en cross-browser compatibiliteit is de inhoud van het Moodle-platform 

gemakkelijk toegankelijk en consistent op verschillende webbrowsers en apparaten. 

Moodle hecht veel waarde aan gegevensbeveiliging en de bescherming van de privacy van 

haar gebruikers, en werkt daartoe de beveiligingscontroles in de ontwikkelingsprocessen en 

software van Moodle voortdurend bij om te beschermen tegen onbevoegde toegang, 

gegevensverlies en misbruik. Moodle kan gemakkelijk worden geïnstalleerd in een private, 

beveiligde cloud of server voor volledige controle. 

 

Registratie op het COMPASS e-platform 

Om toegang te krijgen tot het e-learning platform van het COMPASS curriculum dient u zich 

te registreren. Volg daartoe de instructies op de website: https://www.erasmus-compass.eu.  

 

Indien u problemen hebt met inloggen vanwege het invoeren van verkeerde gebruikersnaam 

of een verkeerd wachtwoord, dan kunt u deze opnieuw instellen door op de homepage op de 

knop "Gebruikersnaam en wachtwoord vergeten?" onder de knop Aanmelden te klikken. Om 

uw wachtwoord opnieuw in te stellen, voert u uw aanmeldings- of e-mailadres in. Als dit adres 

in de database van het e-learning platform is opgenomen, ontvangt u een e-mail naar het e-

mailadres dat u in uw profiel hebt opgegeven. Deze e-mail bevat instructies voor een 

succesvolle login. Na het inloggen heeft u de mogelijkheid om uw wachtwoord te wijzigen. 

 

E-learning platform 

Een van de kenmerken van het COMPASS e-learning platform is dat het online interactie en 

samenwerking stimuleert. Dit moet het voor deelnemersmogelijk maken gemakkelijk 

informatie te delen en online te discussiëren, met of zonder hulp van een docent.  

https://www.erasmus-compass.eu/


Daartoe is BigBlueButton - een open source webconferentiesysteem voor online leren - in het 

platform geïntegreerd. BigBlueButton stelt docenten/instructeurs in staat live online lessen, 

virtuele tutorials en groepssamenwerking met studenten op afstand aan te bieden. Ten tijde 

van de lancering van het platform (februari 2023) ondersteunt BigBlueButton het real-time 

delen van de deelnemer (inclusief whiteboard), stem, video, chat, emoji's en scherm. 

Bovendien kan alle inhoud worden opgenomen om later te worden afgespeeld. 

 

Gebruik en navigatie 

Na het inloggen op de homepage van het COMPASS e-learning platform kan de deelnemer de 

taal van zijn voorkeur kiezen: Duits, Engels, Frans, Hongaars, Nederlands, Slowaaks.  

De startpagina bevat ook de navigatiebalk:  

• Site startpagina 

• Site pagina’s 

• Mijn cursussen 

• Module ’gegevens’ 

• Module ’interactie’ 

• Module ’delen’ 

• Module ’bescherming’ 

Door bijvoorbeeld te klikken op de knop "Mijn cursussen" kan de deelnemer zien hoe hij of zij 

ervoor staat in elke module, bijvoorbeeld welk percentage van de cursusstof is voltooid.  

 

Studiemateriaal 

De vier COMPASS-modules staan meteen op de startpagina van het e-learning platform. Zodra 

u hebt gekozen aan welke module u wilt werken, kunt u toegang krijgen tot het online 

leerboek door op "Cursus" te klikken. U kunt het leren op elk moment onderbreken en 

hervatten als uw agenda dat vereist. De volgorde waarin de modules worden afgewerkt, is 

niet vastgelegd. Indien u alleen geïnteresseerd bent in het onderwerp ’gegevensbescherming’, 

dan klikt u op de knop "Cursus" van de module "bescherming".  

Elke module begint met een video. Na het bekijken van de video kunt u naar beneden scrollen 

om de informatie in pdf-formaat te vinden, verdeeld in goed gestructureerde hoofdstukken. 

Elk hoofdstuk bevat testvragen, zelfbeoordelingsvragen en een sectie "voorbereiding op de 

groepbijeenkomst". In de rubriek "Verdere leessuggesties" kunt u links ter verdere verdiping 

vinden. In de rubriek "Tips en adviezen" vindt u concrete tips en adviezen ten behoeve van 

het online begeleiden van cliënten. Verder naar beneden scrollend vindt u mogelijkheden om 

online feedback te geven, vanuit de "Feedback" sectie, dan wel actief bij te dragen, in de 

"Forum" sectie, van het via de BigBlueButton afgeschermde deel van de leeromgeving. 


