
Tijdens schooljaar 2018/2019 organiseert jouw school een vmbo Carrousel voor
derde- en vierdejaars leerlingen. Je bezoekt voornamelijk zorg- en welzijninstellingen.
Je maakt dan kennis met werkvelden en beroepen in de praktijk. Zo ontdek je wat je
wel en niet leuk vindt en kies je straks bewuster voor een vervolgopleiding of beroep.

VMBOcarrousel
vmbo Carrousel: wat is dat
en waarom doe jij mee?

Informatie over
werkgebieden, beroepen
en carrouselactiviteiten 
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� je behandelt de theorie van een werkveld
� je verdiept je in de praktijk van een werkveld

� je gaat op werkbezoek of je krijgt een gastles
� je legt je ervaringen vast

stappenplan 

Dit schooljaar doe jij mee met vmbo Carrousel. Dit is beroepsoriëntatie
voor tweede-,derde- en vierdejaars leerlingen van het vmbo.
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Op bezoek bij organisaties
Tijdens vmbo Carrousel doe je mee aan zes
carrouselactiviteiten die begeleid worden door
professionals uit de praktijk. Zij geven je informatie
over hun organisatie en beroep. Meestal ga je op
bezoek bij een bedrijf of instelling, soms komt er
iemand op school om een gastles te geven. Tijdens
een carrouselactiviteit zijn er vaak mbo-stagiairs bij. 

Ontdek wat je leuk vindt
Bij een carrouselactiviteit mag je – als dat kan – ook
zelf aan het werk. Zo doe je ervaring op. Je ontdekt
wat je leuk vindt, maar ook wat je niet leuk vindt. Dat
laatste is net zo belangrijk, want op die manier kom
je erachter of een beroep of opleiding bij jou past.

Waar ga je naar toe?
Aan het begin van het schooljaar krijg je een keuze-
formulier waarop je kunt aangeven waar je graag
meer van zou willen weten. Het kan zijn dat jouw
school al een aantal werkvelden voor jou heeft
aangekruist. Dat zijn de werkgebieden waarvan 
je docent graag wil dat je daar naar toe gaat.
Soms mag je zelf één of meer keuzes maken.

Hoe bereid je je voor?
Voordat de carrouselactiviteit begint, bereid je je
samen met je docent voor op het werkveld en het
bedrijf of de instelling. Soms ga je met de hele klas
de carrouselactiviteit doen, soms in kleinere
groepjes. Je docent geeft je er van tevoren meer
informatie over. 

Fiets, auto of bus?
Je docent overlegt met jou hoe je het beste naar
het bedrijf of de instelling kunt reizen waar het
bezoek plaatsvindt. Als je het bedrijf of de instelling
niet met de fiets kunt bereiken, dan regelt je school
het vervoer.

Wat ga je doen?
Tijdens je carrouselactiviteit word je begeleid door
iemand die bij het bedrijf of de instelling werkt. Je
krijgt van hem of haar informatie over wat je gaat
doen. Vaak is er ook een begeleider van school bij.

Na afloop: evalueren en reflecteren
Als de carrouselactiviteit afgelopen is dan is het
belangrijk dat je gaat evalueren en reflecteren.
Je staat stil bij wat je hebt gedaan en geleerd.
Meestal doe je dat op school direct nadat de
carrouselactiviteit is geweest. Je docent helpt je
hierbij. 
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Hieronder vind je informatie over de werkvelden en beroepen die je kunt
tegenkomen in de Carrousel. 

Ouderenzorg
In een woonzorgcentrum wonen oudere mensen die
niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ze hebben hulp
nodig bij de dagelijkse bezigheden. Ze krijgen huis-
houdelijke en persoonlijke zorg. Binnen het
centrum worden vaak activiteiten georganiseerd.
In een verpleeghuis wonen ouderen die permanente
ondersteuning en intensieve zorg nodig hebben.
Ze krijgen een geneeskundige behandeling of een
vorm van therapie. Ze kunnen lichamelijke klachten
hebben of ze zijn door ouderdom vergeetachtig
geworden. In de ouderenzorg help je mensen bij de
dagelijkse verzorging, maar ook bij activiteiten. 

Ziekenhuis
Patiënten gaan naar het ziekenhuis als zij een
onderzoek, een behandeling of een operatie nodig
hebben. Ze liggen niet lang in het ziekenhuis.
Behandelingen vinden namelijk steeds meer plaats
via dagbehandeling of polikliniek. Er zijn veel
beroepsmogelijkheden in een ziekenhuis. Je kan er
bijvoorbeeld voor kiezen om patiënten te behande-
len, te zorgen voor de hygiëne of erop toe te zien dat
ze dagelijks hun maaltijden en medicijnen krijgen.

Thuiszorg 
Thuiszorgorganisaties bieden zorghulp bij mensen
thuis. Bijvoorbeeld verpleging, huishoudelijke hulp,
persoonlijke verzorging zoals wassen en aankleden
en het helpen van mensen met psychische of sociale
problemen. Je werkt veel zelfstandig en je werkt in
het huis van de cliënt. Je bent de hele dag op pad. 

Kraamzorg
Bij een geboorte helpt de kraamverzorgende de
moeder, het pasgeboren kind en het gezin. Je geeft
instructies, advies en voorlichting, je verricht enkele
huishoudelijke taken en je zorgt voor de hygiëne.
In elk gezin is het weer anders.

GGZ 
Binnen de Geestelijke GezondheidsZorg worden
mensen behandeld die depressief of overspannen
zijn, angsten hebben of verslaafd zijn. Je werkt met
kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen. De
reden voor behandeling kan heel verschillend zijn.
Er zijn verschillende functies binnen de GGZ. Je kunt
mensen begeleiden bij hun dagelijkse bezigheden,
je draagt bij aan een therapie of je verzorgt en
verpleegt mensen. 

Gehandicaptenzorg
Gehandicaptenzorg is zorg voor mensen met een
lichamelijke en/of verstandelijke handicap. Sommige
mensen worden met een handicap geboren, anderen
krijgen een handicap na een ongeluk of ziekte. In de
gehandicaptenzorg help je deze mensen bij de dage-
lijkse verzorging, maar ook bij activiteiten of werk. 

Kinderopvang
In de kinderopvang worden kinderen opgevangen
van 0 tot 12 jaar. Als pedagogisch medewerker
verzorg je de kinderen, maar je hebt ook aandacht
voor opvoedkundige aspecten. Daarnaast verricht je
huishoudelijke taken. Je hebt veel contact met
ouders of vervangende opvoeders over hun kind.
Je werkt met collega’s in een team. 

Apothekersassistent
De apothekersassistent geeft uitleg over de werking
van geneesmiddelen, de bewaarmethode, eventuele
bijwerkingen en de manier waarop ze gebruikt
moeten worden. Je controleert altijd het werk van
een collega assistent en zij of hij controleert het van
jou. Dit om te voorkomen dat mensen de verkeerde
medicijnen ontvangen. Je werkt dus zelfstandig en
in teamverband. Soms hoort het bereiden van
geneesmiddelen ook tot je werkzaamheden.



Tandartsassistent
De tandartsassistent is nauw betrokken bij de tand-
heelkundige behandeling van de patiënt. Je reikt de
tandarts de instrumenten aan, je maakt materialen
voor vullingen en gebitsafdrukken klaar, en je maakt
de instrumenten schoon. Ook op administratief
gebied ondersteun je. Je maakt afspraken met
patiënten en ontvangt hen. Je geeft voorlichting
over gebitsverzorging. 

Doktersassistent
Als doktersassistent assisteer je de huisarts of
medisch specialist bij onderzoek en behandeling van
de patiënt. Ook verricht je (financiële) administratie
taken. Daarnaast ontvang je patiënten en stelt ze
gerust, je plant het spreekuur en schrijft herhalings-
recepten uit. Je zet instrumenten klaar voor de arts,
maar doet ook zelf eenvoudige testen. 

Onderwijsassistent
Als onderwijsassistent ondersteun je de leerkracht.
Je begeleidt individuele leerlingen of kleine groepen
en biedt hulp bij lezen, rekenen en knutselactivitei-
ten. Je observeert leerlingen en signaleert eventu-
ele problemen. Je helpt bij het inrichten en
opruimen van het klaslokaal. Ook voer je licht
administratieve taken uit, zoals het bijhouden van
de leerlingenadministratie. 

Kapper 
Klanten komen bij de kapper voor hun haarverzor-
ging: wassen, knippen, snijden, kleuren, permanen-
ten, föhnen en stylen. Je geeft advies over wat
het best bij de klant past en je verkoopt haarverzor-
gingsproducten. Als een klant een haarprobleem
heeft, vertel je wat hij of zij daaraan kan doen. Na
elke behandeling reken je af met de klant en zorg je
ervoor dat de werkplek schoon is voor de volgende
klant.

Schoonheidsspecialist
Als schoonheidsspecialist zorg jij ervoor dat klanten
zich mooier en ontspannen voelen. Je cliënten
komen bij jou voor verzorgende, ontspannende en
cosmetische behandelingen op hun lichaam en
gezicht. Je reinigt en verzorgt de huid, voert
verschillende soorten massages uit en brengt
make-up aan. Je geeft advies over de behandeling
van huidproblemen en je verkoopt (cosmetische)
producten. Je hebt kennis van hygiënisch werken. 

Horeca
Horeca staat voor: hotel, restaurant, café. Als je in
de horeca werkt, vind je het leuk om met mensen om
te gaan. Je bedient, adviseert en zorgt ervoor dat
het de gasten aan niets ontbreekt. Daarnaast is het
belangrijk dat je kennis hebt van hygiëne. Als de gas-
ten weggaan reken je met ze af. Er zijn verschillende
beroepsmogelijkheden binnen de horeca. 

Beveiliging
Als beveiliger zorg je er voor dat iedereen zich aan
de veiligheidsvoorschriften en bedrijfsregels houdt.
Je verricht balie- en receptiewerkzaamheden en je
controleert of bezoek en personeelsleden naar
binnen mogen. Daarnaast signaleer je onveilige en
ongewenste situaties, zoals brand, criminaliteit of
ongevallen. Aan het einde van een werkdag ga je na
of deuren en ramen goed gesloten zijn. 

Sport en Bewegen
Als je binnen de sector sport en bewegen werkt,
geef je les aan groepen mensen of je begeleidt
mensen met een (individueel) trainingsprogramma.
Hierbij sluit je aan bij de wensen en verwachtingen
van de mensen. De één is een fanatieke sporter, de
ander een 55+er die voor de gezondheid sport.
Je doet oefeningen voor, je geeft advies en je
motiveert. Je organiseert, vaak samen met collega’s
of vrijwilligers, wedstrijden en toernooien. Je hebt
een EHBO diploma. 

Wil je meer weten over beroepen en opleidingen? Kijk eens op:
www.beroepeninbeeld.nl, www.youchooz, www.mbowijzer.nl of www.mbostad.nl

www.otp.nl
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