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Vragen? Mail of bel naar de supportafdeling van Paragin of Mouris Boer van de Onderwijsadviseur 
 
Paragin:  Technische ondersteuning 
  support@paragin.nl 

033 – 20 53 007 
Mouris Boer: Inhoudelijke ondersteuning 
  mouris@deonderwijsadviseur.nl 

06 – 23 03 81 82 
 
De namen in de screenshots zijn van teamleden van Paragin die de software bouwt en dienen als voorbeeld. 
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Handleiding voor het inloggen in Compasser 
Stap 1: Mail met eenmalige logincode 
Je hebt een mail ontvangen met een eenmalige logincode. Open de mail, volg de instructies in de mail en 
ga naar SCHOOLNAAM.mijnportfolio.nl (deze link staat in de mail) om een account aan te maken en in te 
loggen. Het is belangrijk dat je niet ‘www.’ gebruikt, dat geeft foutmeldingen. Wil je het adres helemaal 
typen, dan is dat: https:// SCHOOLNAAM.mijnportfolio.nl. Het kan voorkomen dat de mail in de mailbox 
met ongewenste e-mail komt. 
 
Inlogscherm van Compasser 

Stap 2: Inloggen: aanmaken inlognaam en wachtwoord 
Klik op ‘>> Heb je een Logincode ontvangen?’ en kopieer de logincode uit de mail in het veld en klik op 
‘inloggen’. Je kunt nu een inlognaam maken, je mailadres van het werk toevoegen en een sterk wachtwoord 
aanmaken. Je beheert hiermee persoonsgegevens, dus kies een sterk wachtwoord dat je zelf kunt 
onthouden en dat veilig is (dus niet Welkom123). Onthoud goed je loginnaam en je wachtwoord. 
De computer zal je vragen of je het wachtwoord wil bewaren. Beslis of dat verstandig is om te doen op de 
computer waarop je nu aan het werk bent.  
 
Inlogscherm van Compasser met de knop ‘>> Heb je een Logincode ontvangen?’ geselecteerd 

 
Inlogscherm van Compasser waar de Logincode ingevoerd kan worden 
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Handleiding voor het werken met Compasser vanuit de rol van docent 
Stap 1: Het beginscherm als je bent ingelogd als docent 
Als je bent ingelogd, zie je aan de linkerkant het hoofdmenu. Klik op ‘Leerlingen’ voor een overzicht van alle 
leerlingen die aan jou gekoppeld zijn. Het kan zijn dat het hoofdmenu er bij jou iets anders uitziet. Dat heeft 
te maken met de mogelijkheden van de school in het systeem (meer of minder mogelijkheden aan- of 
uitgezet). Ook kunnen de kleuren verschillen omdat er zoveel mogelijk de kleuren van de school in gebruikt 
worden.  
Als je op het logo van je school klikt, kom je altijd weer in het beginscherm. Het logo fungeert als ‘home’ 
knop. 
Bij de menuknop ‘Leerlingen’ in het hoofdmenu zie je een lijst met de leerlingen die aan jou gekoppeld zijn. 
Mochten er leerlingen ontbreken, dan kan de beheerder één of meerdere leerlingen aan je toevoegen (zie 
hiervoor het hoofdstuk voor de beheerder in deze handleiding). 
 
Beginscherm van Compasser met de menuknop ‘Leerlingen’ geselecteerd in het hoofdmenu 

 
Je kunt verschillende filteropties gebruiken om een leerling of een groep leerlingen te zoeken. 
Bij de naam van iedere leerling staat in de blauwe balk ‘à Ga naar deze leerling’. Wanneer je daarop klikt, 
dan kom je in het scherm dat specifiek over deze leerling gaat. 
 Je hebt daar vier mogelijkheden: overzicht, leerling, instrumenten en aantekeningen. 
 
Scherm per leerling met de knop ‘Instrumenten’ geselecteerd 

 
Wanneer je vragenlijsten selecteert, dan kom je op de plek waar je een individuele beoordeling (dus niet 
groepsgewijs) van de voortgang kunt geven. Hierover bij het hoofdstuk over het registreren van de 
voortgang meer. 
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Stap 2: Beoordelingenoverzicht 
Klik je op ‘Beoordelingenoverzicht’ in het hoofdmenu, dan zie je de beoordelingen van die uitgevoerd zijn. 
Horizontaal staan de trajecten met daar binnen de categorieën. Verticaal staan de leerlingen. Bij het 
selectiefilter ‘Beoordeling’ kun je selecteren op trajecten en categorieën, bijvoorbeeld het traject 
Keukenassistent met daarbinnen de categorieën ‘schoonmaaktechnieken, opdeeltechnieken’, etc.  
 
Resultaatoverzicht met filteropties 

 
Als je met de muis/cursor een traject aanwijst, dan wordt de hele titel inzichtelijk. Wanneer je een 
beoordeling aanwijst met de cursor, dan zie je de beoordeling met de beoordelingsdatum.  
De kleuren staan voor een bepaalde score. Je kunt de kleurcodes en de schaal zelf bepalen (bijvoorbeeld ja 
of nee, 1 – 10, etc.). De betekenis van de kleuren is bijvoorbeeld: 

 
- 1 = Onvoldoende (donkeroranje) 
- 2 = Matig (lichtoranje) 

- 3 = Voldoende (blauw) - 4 = Goed (lichtgroen) 
- 5 = Uitstekend (donkergroen) 

 
Resultaatoverzicht met een score die aangewezen wordt met de cursor 

 



 

Handleiding versie 07 april 2020  Pagina 6 van 15 

Stap 3: Beoordeling invullen 
Als je klikt op ‘Beoordeling invullen’ (rechts bovenin), dan kun je een nieuwe beoordeling maken.  
In Compasser kun je allerlei manieren van beoordelen vormgeven. Dit wordt in het hoofdstuk voor 
beheerders verder uitgelegd (dit wordt in de volgende versie van de handleiding uitgelegd). Hier worden 
twee veel voorkomende varianten uitgelegd. Je kunt bijvoorbeeld een beoordeling (ook wel vragenlijst of 
formulier genaamd) maken waarbij je een overzicht hebt van een groep leerlingen en snel per leerling een 
boordeling kunt geven. Sommige beoordelingen lenen zich hier niet goed voor. Dat zijn beoordelingen die 
je per leerling het best kunt doen. Voor deze beoordelingen die je per leerling uitvoert (bijvoorbeeld voor 
de werknemersvaardigheden of hoe het op een individuele stage is gegaan), ga je naar de individuele 
leerling.  
 

Stap 3a:  Beoordeling invullen: individuele beoordeling in een groepsoverzicht 
Eerst de beoordeling waarbij een groep leerlingen beoordeeld kan worden. 
Je selecteert de beoordeling en de leerlingengroep. Vervolgens kun je per leerling met categorie aangeven 
wat de score van de leerling is. Als er al een beoordeling staat, dan kun je die overschrijven. Je kunt de 
bestaande score vervangen of gelijk laten (wel aanklikken voor de registratie). In de database worden dan 
beide beoordelingen opgeslagen en je ziet het verschil in data en de score die je eerder hebt gegeven.  
De oude en de nieuwe gegevens worden in de database opgeslagen op het moment dat je klikt op 
‘Antwoorden opslaan’. Deze knop staat helemaal rechts onderaan de pagina. 
 
Beoordeling invullen voor een individuele leerling per groep met de knop ‘Antwoorden opslaan’ 
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Stap 3b:  Beoordeling invullen: individuele beoordeling per leerling 
Ga naar het hoofdmenu aan de linkerkant en klik op ‘Leerlingen’ en klik op ‘Ga naar deze leerling’. 
 
Beginscherm van Compasser met de menuknop ‘Leerlingen’ geselecteerd 

 
 
Klik op de knop ‘Instrumenten’ en selecteer ‘Vragenlijsten’. 
 
Scherm per leerling met de knop ‘Instrumenten’ geselecteerd 

 
Je ziet nu een overzicht van alle beoordelingen die beschikbaar zijn, maar ook de beoordelingen die al 
ingevuld zijn (onderaan de lijst). Ook kun je als je een beoordelingslijst mist, deze toevoegen. Klik dan op 
‘Beoordeling beschikbaar stellen’. 
 
In te vullen beoordelingen per leerling 
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Klik op de titel van de beoordeling die je wilt uitvoeren. Je komt dan in de individuele beoordeling van de 
leerling. De vragenlijst in dit voorbeeld heeft een 4-puntenschaal met bij iedere vraag/stelling een 
dropdown-menu. Na het invullen dien je weer helemaal onderaan de pagina de antwoorden opslaan. 
 
In te vullen beoordeling per leerling 

 
Stap 3c:  Beoordeling verwijderen 

Mocht je een ingevulde beoordeling willen verwijderen, dan kan dat alleen door degene die de beoordeling 
gegeven heeft. 
Ga naar alle (ingevulde) beoordelingen van de leerling: selecteer in het hoofdmenu ‘Leerlingen’ en ga 
vervolgens naar het portfolio van de desbetreffende leerling. Klik op instrumenten en selecteer de 
vragenlijsten.  
 
Overzicht van de (ingevulde) beoordelingen per leerling 

 
 
Je ziet bij de bewuste beoordeling die je wilt verwijderen aan de rechterkant een rode prullenbak. Wanneer 
je daarop klikt, wordt er toestemming gevraagd om de beoordeling daadwerkelijk te verwijderen. Daarvoor 
dien je ‘GOEDKEUREN’ in te typen (hoofdlettergevoelig). Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden, 
dus je dient er zeker van te zijn dat de beoordeling/respons verwijderd kan worden. 
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Check om de respons te verwijderen 

 
 
Stap 4: Resultaten en opbrengsten 
Als je klikt op ‘Beoordelingenoverzicht’ in het hoofdmenu dan krijg je een overzicht van alle leerlingen 
waarvoor je gemachtigd bent om in te zien en alle trajecten die de leerlingen zouden kunnen volgen. Je 
hebt een totaaloverzicht van alle beoordelingen. Met de filters ‘Beoordelingen’ en ‘Leerlinggroepen’ kun je 
filteren. 
Als je in dit overzicht klikt op de knop ‘Beoordelingenoverzicht’ die rechts bovenin staat, dan kun je alle 
beoordelingen van de leerling bekijken, ook de beoordelingen die collega’s gegeven hebben. Dit kan handig 
zijn bij bijvoorbeeld een oudergesprek. 
 
Beoordelingenoverzicht van een groep leerlingen 

 
 
Als je klikt op het vergrootglas, dan kun je van je leerlingen de beoordelingen inkijken. 
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Bekijk beoordeling per leerling 

 
 
Een andere manier om de resultaten te benaderen is via de leerling. 
Ga naar ‘Leerlingen’ in het hoofdmenu, vervolgens naar ‘Ga naar deze leerling’, en klik op ‘Vragenlijsten’. 
Je ziet de nog in te vullen beoordelingen/vragenlijsten die per leerling ingevuld kan worden (niet in een 
groep, ga daarvoor naar het beoordelingsoverzicht in het hoofdmenu en kik op ‘beoordeling invullen’) en 
de beoordelingen die al per leerling gemaakt zijn. Je ziet een soortgelijk scherm als hieronder. 
 
Beoordelingenoverzicht van een individuele leerling 

 
 
Als je klikt op ‘Bekijk voortgang’, zie je een staafdiagram die de beheersing per categorie aangeeft. Een 
categorie is een onderwerp of een thema. 
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Beoordelingenoverzicht van een groep leerlingen 

 
 
 Als je niet op ‘Bekijk voortgang’ klikt, maar op het vergrootglas bij de specifieke beoordeling, dan krijg je 
inzage in de voortgang en de ingevulde beoordeling. Afhankelijk van de instellingen van de beoordeling, 
kan de beoordeling opnieuw ingevuld worden en als pdf gedownload worden. 
 
Het bekijken van een individuele beoordeling van een leerling 

 
 
Stap 5: Aantekeningen maken en notificaties instellen 
Selecteer ‘Leerlingen’ in het hoofdmenu. Als je klikt op ‘à Ga naar dit portfolio’, dan zie je alle 
aantekeningen die al gemaakt zijn en je kunt hier onder andere een nieuwe aantekening maken. 
Aantekeningen zijn niet zichtbaar voor leerlingen en/of ouders maar wel voor alle teamleden die aan de 
leerling gekoppeld zijn. Bij een aantekening moet je een onderwerp aanklikken, zoals een ter informatie, 
afwezigheid, etc. Hier kun je later op selecteren en zoeken en dit eventueel printen of als document (PDF) 
opslaan.  
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Toevoegen van een aantekening of een notificatie 
 

 
 
Je kunt een notificatie maken wanneer je bijvoorbeeld volgende week een herinnering wilt ontvangen en 
nogmaals ergens naar wilt kijken. Als een leerling bijvoorbeeld een bepaalde allergie heeft, dan zou je dit 
kunnen noteren en een herinnering plaatsen die zichtbaar is voor iedereen die met de leerling werkt. Je 
kunt een link naar een internetpagina toevoegen of bestanden koppelen aan de notificatie. 
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Handleiding voor het werken met Compasser vanuit de rol van beheerder 
Als je leerlingen of groepen wilt toevoegen aan een teamlid of juist verwijderen, dan moet je inloggen als 
beheerder.  
 
Stap 1: Gebruikers toevoegen door de beheerder 
Als je een nieuwe collega wilt toevoegen, dien je beheerder te zijn. Ga als beheerder naar de knop 
‘Gebruikers’ in het hoofdmenu. Rechtsboven zit de knop ‘+ Nieuwe gebruiker invoegen’. 
 
Toevoegen van een nieuwe gebruiker 
 

 
 
Vul het formulier in (alleen de velden met een * zijn verplicht) waarbij je een rol moet toewijzen aan de 
gebruiker. Onder aan het scherm wordt de vraag gesteld bij het kopje ‘Logingegevens’ of de logincode 
gemaild moet worden. Als je ervoor kiest om die direct te mailen, dan wordt er een mail vanuit het systeem 
verstuurd met een logincode. Als je ervoor kiest om dit later te versturen, dan kun je in het scherm 
hierboven achter de gebruiker op het envelopje klikken, dan wordt de mail alsnog verstuurd. Als iemand 
meerdere rollen heeft, zoals docent en beheerder, dan dient hij of zij twee aparte inlognamen en 
wachtwoorden te maken.  
 
Gebruiker toevoegen 
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Stap 2: Leerlingen toevoegen door de beheerder 
Om een nieuwe leerling toe te voegen, ga je naar ‘Leerlingen’ in het hoofdmenu. Klik om ‘+ Nieuwe leerling 
invoegen’ om een leerling toe te voegen. 
 

 
 
Vul de gegevens van de leerling in. Alleen de velden met een * zijn verplicht. Een mailadres van de leerling 
is verplicht, zodat ook de functionaliteit van 360° feedback ingezet kan worden. In het overzicht kun je 
ook al beoordelingen die je klaar hebt gezet (hierover in de volgende versie meer informatie) koppelen 
aan leerlingen. 
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Stap 3: Acties uitvoeren voor leerlingen of groepen leerlingen 
Ga naar ‘Leerlingen’ in het hoofdmenu. Hier zie je alle leerlingen staan. De vakjes voor de namen van de 
leerlingen kun je selecteren. Dit kun je per vakje doen of door het bovenste vakje aan te klikken. Daarmee 
worden alle vakjes aangevinkt en kun je wanneer je dit wilt één of meerdere vakjes uitschakelen. 
Op de geselecteerde resultaten kun je onderaan een aantal acties uitvoeren. Je selecteert de leerlingen 
waar je een bewerking op uit wilt voeren (bijvoorbeeld koppelen of ontkoppelen aan beoordelingen of aan 
betrokkenen) en je kiest dan dat de actie toegepast moet worden op de geselecteerde resultaten 
vervolgens klik je op ‘Voer uit’. 
 
Acties uitvoeren op leerlingen of groepen leerlingen 

 
 
Je kunt nu leerlingen koppelen aan beoordelingen, aan portfolio betrokkenen, etc. selecteer de gewenste 
koppelingen en druk onderaan op de knop ‘Uitvoeren’. De actie wordt direct doorgevoerd. 
 
Mogelijkheid tot uitvoeren van acties op geselecteerde leerlingen en/of groepen leerlingen. 

 
 
 
 


