
vmbo & havo
Carrousel
draaien volop!



Carrousel is
beroepsoriëntatie
in de praktijk
Carrouselbezoek bij bloemenzaak Flora in Groningen



Carrousel is
beroepsoriëntatie
in de praktijk
Carrouselbezoek bij bloemenzaak Flora in Groningen

Carrousel Groningen & Drenthe

Carrousel in Groningen en Drenthe wordt mogelijk gemaakt door 
heel veel mensen. Namens de leerlingen: bedankt!

programma’s op maat
uniek per leerling

begeleiders

bijeenkomsten voor ouders

vergaderingen per schooljaar
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leerlingen uit het voortgezet
onderwijs doen mee

schoollocaties organiseren
de Carrousel samen

regionale organisaties
ontvangen leerlingen
op de werkvloer

het jaar waarin de eerste
Carrousel van start ging

stagiairs leveren een bijdrage 
aan het Carrouselprogramma
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Je bent zelf bezig in
een bedrijf. En dat is anders

dan wanneer je alleen dingen over
werk in een boekje bekijkt.

Dit zeggen de leerlingen

‘Ik weet nu welke

werkzaamheden

bij een beroep horen.’

‘Ik weet nu welke kennis 

en vaardigheden er voor 

een beroep nodig zijn.’

‘Ik weet nu welke 

opleiding er voor

een beroep nodig is.’
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5Kwaliteitenreflectie: wie ben ik en wat kan ik? 

Motievenreflectie: wat wil ik en wat drijft mij?

Werkexploiratie: wat past bij mij? 

Loopbaansturing: wat wil ik worden? 

Netwerken: wie kan mij daarbij helpen? 

Carrousel helpt leerlingen om 5 loopbaancompetenties*
te ontwikkelen.

*Wetenschappelijk onderzocht door dr. Marinka Kuijpers. Meer weten?

Bekijk het filmpje op youtube. Zoek op: ‘loopbaancompetenties’. 

5 loopbaancompetenties
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Winsum

Woldendorp

Winschoten

Zuidlaren

Leek

Assen

Pekela

Bellingwedde

Onstwedde

Veendam

Groningen5Kwaliteitenreflectie: wie ben ik en wat kan ik? 

Motievenreflectie: wat wil ik en wat drijft mij?

Werkexploiratie: wat past bij mij? 

Loopbaansturing: wat wil ik worden? 

Netwerken: wie kan mij daarbij helpen? 

*Wetenschappelijk onderzocht door dr. Marinka Kuijpers. Meer weten?

Bekijk het filmpje op youtube. Zoek op: ‘loopbaancompetenties’. 

5 loopbaancompetenties

leerjaarcarrousels
aantal

leerlingen
aantal

organisaties

3e en 4e jaars

3e en 4e jaars

3e en 4e jaars

4e jaars
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vmbo Carrousel TL/GL Groningen & omstreken

vmbo Carrousel TL/GL Oost-Groningen

vmbo Carrousel BB/KB

havo Carrousel

Alle Carrousels in één oogopslag



Beroepen ervaren
door te doen
Carrouselbezoek bij Twaalf Hoven in Winsum.
Leerling doet mee aan een les bewegingstherapie.



vmbo Carrousel TL/GL
Groningen & omstreken

143

Aantal deelnemende
bedrijven en instellingen

havo Carrousel

117
Samenwerking

met:
Hanzehogeschool
NHL Hogeschool

Stenden
Van Hall Larenstein

vmbo Carrousel
basis & kader

44
De havo Carrousel

wordt mede
mogelijk gemaakt door

de VO-raad en
OTP Groningen

vmbo Carrousel
TL/GL Oost-Groningen

128Beroepen ervaren
door te doen



Organisatie achter de schermen
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voorbereiden

leerlingen,
ouders
en docenten 
informeren

wensen
leerlingen
verzamelen

organisaties
werven

bezoekschema’s
maken

leerlingen
begeleiden

tijdens carrousel

evalueren

verbeterplan
maken



Carrousel is een
initiatief van deze scholen

dr. nassau college 
Dr. Nassau College, Quintus Assen

Dr. Nassau College, Penta Assen

cs vincent van gogh
CS Vincent van Gogh, Salland Assen

ubbo emmius
Ubbo Emmius, Winschoten

Ubbo Emmius, Veendam

Ubbo Emmius, Onstwedde

winkler prins
Winkler Prins, Raadsgildenlaan Veendam

Winkler Prins, Pinksterstraat Veendam

dollard college
Dollard College, Stikkerlaan Winschoten

Dollard College, Woldendorp

Dollard College, Pekela

Dollard College, Bellingwedde 

Campus Winschoten

csg
CSG Augustinus, Groningen

CSG Diamantlaan, Groningen

CSG Wessel Gansfort, Groningen

CSG Winsum

h.n. werkman college
Werkman Stadslyceum, Groningen

Werkman vmbo, Groningen

zernike college
Zernike College, Zuidlaren

rsg de borgen
rsg de Borgen, Leek

Organisatie achter de schermen

wensen
leerlingen
verzamelen



Deze flyer is mogelijk gemaakt door
Ron Guichard, Detty Brink en Harry Kasemir van bauburo.

Bekijk de Carrouselanimatie op:

carrouselgroningenendrenthe.nl


