
PRAKTISCHE
TIPS VOOR EEN
BEDRIJFSBEZOEK

VMBO CARROUSEL

Zorg voor een goede voorbereiding
� Zorg dat je bedrijf en de medewerkers op de

hoogte zijn van de komst van de leerlingen.

� Bedenk van te voren goed waar je de leerlingen

gaat ontvangen.

Betrek collega’s bij het bezoek
� Laat een stagiaire vertellen wat hij/zij bij het

bedrijf doet en hoe het aansluit bij zijn/haar

opleiding.

Laat de leerlingen veel zien
� Houd de presentatie zo kort mogelijk en

gebruik vooral beelden.

� Laat zien welke beroepen er allemaal in het

bedrijf te zien zijn.

� Laat als dat mogelijk is iets unieks, opvallends

of spannends zien dat past bij het bedrijf of

beroep.

Laat de leerlingen veel doen
� Laat de leerling werkelijke of gesimuleerde

(deel)taken van het beroep verrichten.

� Geef de leerlingen praktische opdrachten (zie

voorbeelden achterkant).

Geef een eerlijk beroepsbeeld
� Laat zowel de voors als tegens van een beroep

aan de orde komen.

� Vertel welke opleiding(en) nodig zijn voor het

beroep.

� Vertel wat de baankansen en doorgroei-

mogelijkheden zijn.

� Vertel welke competenties nodig zijn voor het

beroep.

Laat jezelf zien
� Vertel wat over jezelf als beroepsbeoefenaar en

over je eigen loopbaan.

� Vertel anekdotes over wat je hebt meegemaakt

in dit bedrijf/beroep.

� Deel je enthousiasme en passie voor het

bedrijf en beroep.

Geef de leerling aandacht
� Ontvang de leerling hartelijk.

� Zorg ook voor de inwendige mens

(drinken & eten).

� Vraag wat de leerling van het bezoek verwacht.

� Stel gericht vragen aan de leerlingen.

� Spreek de leerlingen persoonlijk aan.

INFORMATIE VOOR BEDRIJVEN & INSTELLINGEN>

DE VMBO CARROUSEL LAAT LEERLINGEN OP EEN PRAKTISCHE MANIER

KENNISMAKEN MET BEROEPEN EN OPLEIDINGEN.

vmbo
carrousel
GRONINGEN & DRENTHE
ONDERDEEL VAN STICHTING OTP

Doet je bedrijf mee aan de vmbo Carrousel? Dan krijg je leerlingen op bezoek
die zich oriënteren op beroepen en opleidingen. Gebruik de onderstaande tips
en maak je bezoek succesvol en leerzaam.
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Stel jezelf eerst de volgende vragen:
� Welk beroep staat centraal en welk gevoel wil ik de

leerlingen geven over het bedrijf en het beroep?

� Wat is het doel van de opdracht, laat leerlingen

weten waarom ze deze opdracht gaan doen.

� Welke werkzaamheden laten we nieuwe medewer-

kers/stagiairs doen?

� Wat kan ik eenvoudig nabootsen of simuleren?

� En heel belangrijk: zou ik dit bezoek leuk vinden?

En mijn kind/neef/nicht?

ALGEMENE ACTIVITEITEN
Laat de leerlingen...

� beroepsbeoefenaars interviewen over hun functie en

dit later presenteren aan medeleerlingen.

� meedoen aan een quiz, maak hierbij bijvoorbeeld 

gebruik van het programma www.kahoot.com.

� reageren op stellingen/ dilemma’s waar je als

beroepsbeoefenaar tegenaan loopt.

� een groepsopdracht uitvoeren om teamrollen te

bepalen zoals bv. de Marshmallow Challenge.

� iets maken dat ze mee naar huis kunnen nemen.

� meedenken over (toekomstige) diensten/ producten

of ontwikkelingen.

Meer informatie?
Hebt u vragen, neem dan contact op met de

organisatoren van de vmbo Carrousel. Wij kunnen u

helpen bij het vormgeven van het programma en

activiteiten. info@otp.nl of (050) 51 03 431.

www.carrouselgroningenendrenthe.nl

Leerlingen zijn er gevoelig voor als u uw best voor ze

doet. Uw inzet merken ze én waarderen ze. Krijgt u

leerlingen op bezoek? Laat ze weten dat ze welkom

zijn, maak contact en vraag naar hun verwachtingen.
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Leerlingen willen een beroep graag ervaren, ze willen voelen wat een beroeps-
oefenaar doet als hij aan het werk is. Het is dus belangrijk dat leerlingen
(deel)taken kunnen uitvoeren die al dan niet gesimuleerd zijn. Dit hoeven niet
hele ingewikkelde taken te zijn, vaak kun je leerlingen al met hele simpele
taken in beweging brengen en beroepsbeelden laten vormen.

SPECIFIEK PER SECTOR
Sector Economie

� Simuleer een (verkoop) gesprek tussen leerling

en klant.

� Laat ze een product beoordelen of ontwerpen.

� Laat ze een evenement organiseren.

Sector Zorg & Welzijn

� Verpleegkundige handelingen uitvoeren zoals in- en

uit bed helpen, sinaasappelprikken.

� Ervaren hoe het is om een beperking te hebben bv.

eten met blinddoek of handschoenen aan.

� Anatomie quiz.

Sector Techniek

� Knikkerbaan bouwen met papier/ afval.

� Een brug van spaghetti bouwen.

� Voor andere ideeën kijk op expeditionchemistry.nl,

energiegenie.nl of proefjes.nl.

Sector Groen

� Tuinontwerp maken voor particuliere en zakelijke

klanten.

� Watermonsters bekijken door microscoop.

� Voedingsschema maken voor dieren van de

kinderboerderij.

WAT KAN IK LEERLINGEN
LATEN DOEN TIJDENS
EEN BEZOEK?

Beroepsoriëntatie in de praktijk


