
Tips voorafgaand en tijdens het
bezoek

Doet uw bedrijf mee aan de havo Carrousel? Dan krijgt u havo-leerlingen op bezoek
die zich oriënteren op beroepen en opleidingen. Gebruik de tips op deze kaart en
maak van uw bezoek een succes. 

Praktische tips voor begeleiders

Havo-leerlingen
in uw bedrijf

Informeer uw medewerkers of collega’s
over de komst van de leerlingen en het
doel van de havo Carrousel.

Zorg dat de leerlingen zich welkom
voelen.

Bedenk een interactief programma.
Leerlingen vinden het leuk om actief bezig
te zijn. Laat ze tijdens het bezoek dus
vooral iets doen. 

Houd uw (bedrijfs)presentatie kort. 

Laat de leerlingen taken van beroepen
uitoefenen of bedenk een opdracht. 

Verdeel een grote groep leerlingen in
kleinere groepjes. 

Zorg voor voldoende begeleiding en
schakel hiervoor bijvoorbeeld stagiaires in. 

Geef leerlingen duidelijke instructies.
Wees helder wat u van ze verwacht. 

Gebruik niet te moeilijke woorden of
jargon. 
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Over havo Carrousel

De havo Carrousel laat leerlingen op een praktische manier kennismaken met beroepen en opleidingen.
Leerlingen die meedoen aan deze Carrousel bezoeken in het vierde leerjaar twee bedrijven of instellingen en in
het vijfde leerjaar een bedrijf of instelling.
� tijdens de eerste twee bezoeken krijgen ze een algemeen beeld van beroepen en inzicht in opleidingen die

daarbij passen
� het derde en laatste bezoek gaat dieper in op een specifiek beroep en de daarbij passende opleiding. 

Dit bezoek wordt begeleid door een hbo-stagiair die de opleiding volgt. 
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Tips voor uw rol als begeleider

Wees enthousiast. Vertel over uzelf en
over uw beroep.

Geef leerlingen aandacht. Zorg voor een
hartelijke ontvangst. Vraag wat de leerling
van het bezoek verwacht. 

Bereid het bezoek goed voor. Informeer
uw medewerkers en/of collega’s over het
doel van Carrousel.

Betrek uw collega’s of stagiair ook tijdens
het bezoek. Laat ze bijvoorbeeld verhalen
uit de praktijk vertellen. 

Laat leerlingen veel zien, maar laat ze
vooral veel doen. 

Bedenk activiteiten die bij de leerlingen
passen. Ze kunnen bijvoorbeeld hun
smartphones gebruiken om foto’s, twit-
terberichten of aantekeningen te maken. 

Geef een eerlijk beeld van beroepen.
Vertel over voors en tegens, welke oplei-
ding nodig is, welk basissalaris erbij hoort
en of er doorgroeimogelijkheden zijn. 

Meer informatie? 
Heeft u vragen, neem dan contact op met de coördinatoren Jolande Oechies en Eltjo Smit. 
U kunt bij Carrousel Groningen & Drenthe ook een folder aanvragen over het begeleiden van leerlingen in uw
bedrijf. 

Eltjo Smit | sme@csg.nl | 06-333 327 64
Jolande Oechies | j.oechies@havocarrousel.nl | 06-40 19 32 12
www.carrouselgroningenendrenthe.nl

De havo Carrousel wordt georganiseerd door  CSG Wessel Gansfort, CSG Augustinus, H.N. Werkman College
RSG De Borgen, Dr. Nassau College, Winkler Prins, Hanzehogeschool Groningen, OTP,  Parkmanagement
Assen en Carrousel Groningen en Drenthe.

September 2017

Belangrijk is dat leerlingen weten dat ze welkom  zijn.

Ze zijn er heel gevoelig voor als een bedrijf zijn best voor ze doet.

Die inzet merken ze én waarderen ze. 

Henk de Vries, decaan CSG Augustinus
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