
330 bedrijven en instellingen in
Groningen en Drenthe zorgen ervoor
dat leerlingen in de praktijk kunnen
kennismaken met beroepen. Voor
vmbo- en havo-leerlingen organiseren
zij zo’n 5.500 bezoeken per jaar.   
Op die manier kunnen leerlingen
ervaring opdoen met beroepen in
de sectoren economie, zorg & welzijn,
groen en techniek. In deze Carrousel
Courant staan foto’s van een aantal
van die bezoeken; op de website
vindt u meer foto’s en ook ervarings-
verhalen. Kijk op: 
carrouselgroningenendrenthe.nl 

‘
Marinka Kuijpers:
Loopbaancompenties ontwikkel je door levensechte ervaringen op te doen. 
Reflecteren wordt voor leerlingen concreet als je vraagt: ‘waar werd je écht blij van?’ 
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Vertel eens ...

‘Wat wil ik? Wie ben ik? Wat wil ik berei-
ken?’ Op school laten we leerlingen dat
vanaf een vroeg stadium spelenderwijs
ontdekken. Lesmethodes als de Talen-

tenmap, gesprekken met mentor en decaan, excur-
sies, en natuurlijk de Carrousel: alles is erop gericht
dat we leerlingen helpen de juiste vragen te stellen
en dat we ze ervaringen laten opdoen.  

Tijdens hun opleiding op het voortgezet onderwijs
maken leerlingen een bewustwordingsproces door.
Voor iedereen is dat weer een ander en persoonlijk
proces. Maar voor alle leerlingen geldt dat ze toewer-
ken naar een climax. En dat is dat ze ons, hun docen-
ten en begeleiders op school, moeten kunnen
vertellen hoe ze hun toekomst zien. Als ze dat
kunnen overbrengen, hebben ze voldoende bagage
om op hun vervolgopleiding verder in gesprek te gaan
over hun (leer)loopbaan. 

‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’, zegt Johan
Cruijff. Ik voeg daaraan toe: ‘als je het doorhebt, kan
je anderen daar ook over vertellen’.  

Jaap Bakker
locatiedirecteur Ubbo Emmius Winschoten
lid Kerngroep Carrousel Groningen en Drenthe

’

Aan de slag met loopbaancompetenties 

Scholen ontwikkelen LOB-werkmodel
Voor jongeren blijft de overgang van voortgezet onderwijs naar
mbo of hbo onveranderd moeilijk. De meesten bereiden zich
goed voor, maar ondanks dat blijkt soms dat een gekozen
vervolgopleiding bij nader inzien toch niet bij ze past. Vo- en
mbo-scholen in de provincie Groningen willen jongeren nog
beter ondersteunen en de loopbaanoriëntatie en -begeleiding
(LOB) verbeteren. Ze werken gezamenlijk aan een model
waarin het ontwikkelen van loopbaancompetenties centraal
staat. De kern daarvan is dat jongeren leren hoe ze zelf hun
(leer)loopbaan kunnen kiezen die bij ze past. 
In deze Carrousel Courant leest u er meer over.  

Loopbaancompetenties ontwikkel je
niet vanzelf. Leerlingen hebben daar
ondersteuning, de juiste omstandig-
heden en een juiste omgeving voor
nodig. Marinka Kuijpers, lector en
bijzonder hoogleraar ‘Leeromgeving
en loopbanen in het voorbereidend
en middelbaar beroepsonderwijs’,
deed er wetenschappelijk onder-
zoek naar en is er sindsdien in
gespecialiseerd. Ze ontwierp een
model met vijf loopbaancompeten-
ties waarmee je leerlingen kunt be-
geleiden bij het leren kiezen van een
opleiding en werk dat past bij hun
talenten. (Zie artikel op pagina 3.) 

Keuzes maken moet je leren
Want keuzes maken is iets wat je
moet leren en daar heb je die vijf
loopbaancompetenties voor nodig.
Scholen in Groningen hebben beslo-
ten om daar samen mee aan de
slag te gaan. Dat doen ze bijvoor-
beeld door de vijf loopbaancompe-

tenties in bestaande LOB-activitei-
ten te integreren. Op die manier
willen ze leerlingen al doende leren
hoe je je eigen (leer)loopbaan kunt
vormgeven en kunt sturen. 

Samenhang binnen alle 
LOB-activiteiten
De scholen in Groningen zijn begon-
nen om alle LOB-activiteiten in kaart
te brengen. Karin Harmelink, senior
adviseur bij het Breuer Institute in
Groningen, begeleidt het proces.
‘De scholen in Groningen gaan geen
nieuwe LOB-activiteiten bedenken
of ontwikkelen’, vertelt ze. ‘Alles 
bestaat namelijk al. Uit onze inventa-
risatie bleek dat we vooral samen-
hang tussen al die LOB-activiteiten
moeten aanbrengen.’ 

Alles in kaart 
Gebrek aan samenhang blijkt voor
leerlingen en ouders een knelpunt.
Bij sommige activiteiten herkennen

ze niet dat het om LOB gaat. ‘We
hebben alle LOB-activiteiten van alle
scholen in Groningen daarom eerst
in kaart gebracht. En dat was véél’,
aldus Karin Harmelink. ‘Vervolgens
hebben we geordend, geclusterd en
activiteiten gekoppeld aan het
model van Marinka Kuijpers. Dat
hebben we vertaald naar de eigen
praktijk en onszelf de vraag gesteld:
en wat betekent dit nu?’

LOB: iets van de hele school
Het resultaat van dat denkproces is
een ‘Praktisch Gronings Werkmodel
LOB’. Het Werkmodel sluit aan bij de
visie van het Bestuurlijk Platform vo-
mbo Groningen. Die visie is dat LOB
een activiteit is van de hele school
en als rode draad door alle school-
jaren en niveaus heen loopt. Mari-
anne Volp, lid Bestuurlijk Platform en
bestuurscommissie LOB: ‘Het gaat
er om dat we nadelige effecten van
verkeerde keuzes helpen voorko-
men. Dat kan door condities te
creëren waardoor leerlingen wél
juiste keuzes maken. Het integreren
van loopbaancompetenties is dan
ook een thema voor iedereen die bij
leerlingen betrokken is en gaat over
meer dan alleen LOB.’

Bewustwording en reflecteren
LOB en het ontwikkelen van loop-

Interview over loop-

baancompetenties

en Gronings Werk-

model LOB, met:

Marianne Volp

Lid Bestuurlijk Plat-

form VO-MBO 

Groningen en lid 

bestuurcommissie

LOB. (In het Bestuur-

lijk Platform werken

bijna alle vo- en

mbo-scholen in de

provincie Groningen

samen. Eén van de

gezamenlijke projec-

ten is LOB.) 

Karin Harmelink

Senior adviseur

Breuer Institute en

projectleider Prak-

tisch Gronings Werk-

model LOB.

Marinka Kuijpers 

Lector en bijzonder

hoogleraar ‘Leerom-

geving en loopbanen

in het voorbereidend

en middelbaar be-

roepsonderwijs’. 

(Zie ook pagina 3) 
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courant
KENNISMAKEN MET BEROEPEN

CARROUSELS SCHOOLJAAR 2014/2015

vmbo Carrousel zorg & welzijn provincie Groningen                  
januari t/m december 2015
3e en 4e jaars vmbo BB, KB en GL

vmbo Carrousel zorg & welzijn provincie Drenthe                        
september 2014 t/m juli 2015
3e en 4e jaars vmbo BB, KB en GL

vmbo Carrousel Oost-Groningen                                                   
20 t/m 23 januari 2015
4e jaars vmbo TL & GL

vmbo Carrousel Groningen en omstreken                                              
16 t/m 19 maart 2015
3e jaars vmbo TL & GL

havo Carrousel                                                                                  
26 en 28 januari en 15 april 2015
4e jaars havo

Lees verder op pagina 2

Tijdens Carrousel Oost-Groningen nemen vmbo-TL leerlingen een kijkje achter de schermen bij Theater De Tramwerkplaats in Winschoten. 



‘
Martha Ritsema, docent en decaan Dollard College:
Leerlingen moeten een richting kiezen en hun keuzes hebben consequenties.
Leren om keuzes te maken is dan ook belangrijk. ’

Ruben Meijer en Martha Ritsema: allebei docent en decaan. De een werkt bij CSG
Diamantlaan in Groningen en de ander bij Dollard College in Woldendorp. Beiden zijn zeer
betrokken bij hun leerlingen én bij Carrousel. Ze hebben een duidelijke visie op LOB. 

Docenten: ‘Twijfelen is prima’
Veel vmbo-scholen nodigen oud-leerlin-
gen uit als ze met hun vervolgstudie bezig
zijn. Soms om voorlichting te geven aan
vmbo’ers, soms om te horen of ze als
school de loopbaanoriëntatie en 
-begeleiding goed hebben aangepakt.
De Carrousel Courant deed hetzelfde en
sprak met een eerstejaars mbo-student:
Marjolein Coopmans. 

Marjolein vertelt dat bij haar het al van kleins af
aan vaststond: ik word kleuterjuf. Maar in het
vierde jaar van vmbo-TL kwamen toch de twijfels.
Ze was sterk in de economische vakken en koken
vond ze heel leuk. Misschien toch niet liever een
koksopleiding doen? Of net als opa financieel 
medewerker worden? 

De vmbo Carrousel bood uitkomst. Samen met
decaan Ans Nijhof van het Ubbo Emmius  stelde
ze een Carrousel-programma samen om al die 
beroepen eens in het echt te bekijken. Ze bezocht
Hotel Parkzicht, peuterspeelzaal De Badde en
RDW. Bij de eerste twee bezoeken werden haar
twijfels bevestigd. Want elke dag maar weer vrolijk
aan de slag tussen de kleuters? Nee, ze zag het
niet zitten. En koken? Leuk, maar alleen als hobby. 

Dit studiejaar is Marjolein Coopman dan ook be-
gonnen met de opleiding financieel administratief
medewerker bij het Alfa-college. 

En, bevalt het? ‘Ja! Ik doe het met veel plezier!’

De keuzes
van Marjolein

Ruben Meijer: “Leerlingen die twijfelen over een
vervolgopleiding of beroep maken vaak gedegener
keuzes. Leerlingen die al van jongs af aan precies weten
wat ze willen, breng ik doelbewust een beetje aan het
twijfelen. Juist voor zo’n leerling is het belangrijk dat hij of
zij meedoet met Carrousel, in contact komt met andere
vakgebieden en een beeld krijgt van beroepen. Want ie-
dereen kan het overkomen dat een vervolgopleiding in
het echt tegenvalt. Gelukkig is het trouwens vaak zo, dat
als iemand switcht van opleiding, díe keuze juist is. 

LOB: direct vanaf leerjaar 1
Binnen onze school is er veel tijd en aandacht voor
LOB en meedoen aan de Carrousel is daar een vast en
verplicht onderdeel van. Met ons totale LOB-programma
hebben we zo’n 10 jaar ervaring. Ouders zijn er nauw
bij betrokken. We beginnen in leerjaar 1 met LOB-activi-
teiten en als leerlingen van school zijn en op het mbo of
de havo zitten, dan halen we ze nog een keer terug om
voorlichting te geven aan derdeklassers. 

Borging verbeteren met online tool
Het enige wat we in ons LOB-programma willen toevoe-
gen is een digitale LOB-tool. Leerlingen zijn op hun eigen
tempo met hun toekomst bezig. We denken dat als ze
dat vastleggen en een portfolio opbouwen, hun opge-
dane kennis en ervaring beter beklijft. Samen met
andere scholen zijn we, in het kader van het Praktisch
Gronings Werkmodel LOB, aan het kijken naar een
digitale LOB-tool.’ 

Martha Ritsema: ‘Vmbo Carrousel is gedurende de
afgelopen jaren steeds verder verbeterd en de organi-
satie loopt gewoon goed. Toch is er geen jaar hetzelfde,
alleen al omdat interesses van leerlingen voor bepaalde
vakgebieden verschuiven. Soms heb je een groep die
het kappersvak in wil, soms is de interesse voor sociaal
agogisch werk weer groot. 

Leerlingen oriënteren zich meer
Wat opvallend is, is dat leerlingen zich meer oriënteren
dan voorheen. Dat wordt ook door thuis gestimuleerd.
Ouders beseffen goed dat hun kinderen niet meer
kiezen voor een beroep voor het leven. Je kunt voor een
periode een bepaald beroep hebben, maar misschien
moet je je later weer omscholen. 

Aansluiten bij interesses
Breed inzetbaar kunnen zijn en brede opleidingen sluiten
daar goed bij aan, maar toch moeten leerlingen een
richting kiezen. Leren kiezen is dus belangrijk, want
keuzes hebben consequenties. We laten de leerlingen
daarom zelf kiezen welke Carrouselbezoeken ze interes-
sant vinden. We sluiten bewust aan bij hun interesses.
Mijn insteek is dat leerlingen tijdens een Carrousel-
bezoek sowieso andere beroepen zien. Soms zeggen
leerlingen na een Carrousel weleens dat ze zo’n ander
beroep ‘héélemaal niks’ vinden. Maar dan ga ik in reflec-
tiegesprekken met ze daarover in gesprek. Bijvoorbeeld
door ze bewust te maken dat ze in hun toekomstig 
beroep ook met andere beroepen te maken krijgen.’ 

Ruben Meijer

docent en decaan

CSG Diamantlaan

in Groningen

Martha Ritsema

docent en decaan

Dollard College 

in Woldendorp
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Vmbo Carrousel is beroepsoriën-
tatie voor derde- en vierdejaars
vmbo’ers van alle leerwegen.
Het bestaat al meer dan 10 jaar.
In Groningen en Drenthe zijn er
twee verschillende Carrousels
voor het vmbo: de Carrousel Zorg
en Welzijn voor KB en BB en de
Carrousel voor TL en GL.

Voor leerlingen, ouders, deel-
nemende organisaties en begelei-
ders is informatiemateraal
beschikbaar. U vindt het op:
carrouselgroningenendrenthe.nl  

Leerlingen oriënteren zich meer

10 JAAR VMBO CARROUSEL

baancompetenties is meer dan
leerlingen activiteiten laten doen op
bepaalde keuzemomenten, zegt
Marianne Volp ‘Het gaat ook om
bewustwording creëren en het voe-
ren van goede reflectiegesprekken.
Het model van Marinka Kuijpers
helpt om leerlingen te laten ontdek-
ken wie en wat ze zijn. Het leert hoe
je leerlingen het beste benadert.

Het zou goed zijn als ook bedrijven
waar de leerlingen bijvoorbeeld met
de Carrousel op bezoek gaan, op
diezelfde manier met ze in gesprek
gaan. Zo worden leerlingen steeds
uitgenodigd tot reflectie.’ 

Gezamenlijk LOB-basispakket
Begin 2015 besluiten de scholen in
Groningen hoe ze concreet vervolg

geven aan het Werkmodel LOB.
Karin Harmelink: ‘Het idee is dat er
een LOB-basispakket komt dat alle
scholen gaan gebruiken, aangevuld
met een keuzemodel. VO-en mbo-
scholen doen daarnaast onderzoek
naar een digitaal LOB-portfolio die
leerlingen zelf kunnen bijhouden. De
uitvoering moet vooral heel prak-
tisch zijn: een portfolio dat leerlingen

beschouwen als iets van henzelf en
dat ze kunnen gebruiken bij de in-
take en portfolio op het mbo.’

LOB moet ‘eigen’ voelen
Marianne Volp benadrukt dat het
Werkmodel LOB de scholen in
Groningen geen LOB-activiteiten
verplicht oplegt. ‘Scholen moeten
het gevoel hebben dat LOB-activitei-

ten bij ze passen en een logisch
onderdeel zijn binnen de eigen flow.
Het moet ‘eigen’ voelen en scholen
kunnen daarom binnen het Werk-
model zelf aangeven wat ze willen
gebruiken en wat niet. Vaststaat dat
iedereen, van decaan, mentor tot
vakdocent, een rol speelt bij het
ontwikkelen van loopbaancompe-
tenties van leerlingen.’

Aan de slag met loopbaancompetenties 

Vervolg van de voorpagina

Op het dak van het UMCG in Groningen mogen leerlingen de traumahelikopter van dichtbij bekijken.  Aan het werk in de horeca: leerlingen krijgen een kijkje in de keuken van Het Rozenpaviljoen in Winschoten



‘
Willeke Bergman, communicatieadviseur Waterschap Hunze en Aa’s:
Het allerbelangrijkste is dat je je kunt verplaatsen in de leerlingen. Dat je aansluit
bij hun interesses en op hun level zit.  ’Marinka Kuijpers: tips

voor goed reflecteren 

Scholen in Groningen, zowel in het
voortgezet onderwijs als middelbaar
beroepsonderwijs willen loopbaan-
competenties integreren in hun
LOB-activiteiten. 
De Carrousel Courant sprak met de
bedenker van de loopbaancompe-
tenties, Marinka Kuijpers, en vroeg:
‘heb je tips hoe je als docent of 
Carrousel-begeleider de juiste 
reflectievragen kan stellen?’  

Marinka Kuijpers: ‘Zorg ervoor dat
leerlingen levensechte ervaringen
kunnen opdoen die indruk op ze
maken. Ze moeten iets kunnen
leren wat ze nog niet weten.   
Compententies 1 en 2 gaan over

het ontwikkelen van je zelfbeeld.
Een valkuil is dan dat je leerlingen
juist naar dat zelfbeeld vraagt.
Zoals: ‘Wat wil je later worden? Wat
vind je leuk?’ Maar daar hebben ze
juist geen antwoorden op. In plaats
daarvan kun je beter een leerling na
een ervaring vragen: ‘En waar werd
je nou echt blij van?’ 

Ze adviseert ook om reflecteren zo
concreet mogelijk te maken. ‘Als
een leerling een LOB-activiteit heeft
gedaan, vraag dan bijvoorbeeld:
‘Vertel me wat het leukste moment
voor je was’.’ Tot slot adviseert ze
om leerlingen zelf in actie te laten
komen voor de loopbaancompeten-
ties 3 tot en met 5. ‘Een valkuil is
dat docenten in de actie schieten,
opdrachten geven en antwoorden
aanreiken. Doe dat niet, maar help
leerlingen om zelf stappen te zetten.
Docenten zijn eraan gewend om
veel te vertellen, maar loopbaan-
leren gaat er juist om dat je leerlin-
gen leert om het zelf te kunnen.’ 

Meer weten? Kijk op youtube en
zoek op ‘loopbaancompetenties’. 

De 5 loopbaancompetenties
1. Kwaliteitenreflectie: 

wie ben ik, wat kan ik?
2. Motievenreflectie: 

wat wil ik, wat drijft mij?
3. Werkexploratie: 

welk soort werk past bij mij?
4. Loopbaansturing: 

wat wil ik worden?
5. Netwerken: 

wie kan mij daarbij helpen?

Op het hbo maakt 4 van de 10
studenten de studie niet af, zo
blijkt uit onderzoek. Maar, en ook
dat blijkt uit onderzoek: hoe
intensiever de loopbaanoriëntatie
en -begeleiding op het voortgezet
onderwijs des te kleiner de kans
op uitval. Niet voor niets sluiten in
Groningen en Drenthe steeds
meer vo-scholen zich aan bij de
havo Carrousel. Vanaf 2015 doen
ook leerlingen van Dr. Nassau
College en Winkler Prins mee. 

Meer info op: 
carrouselgroningenendrenthe.nl  

Op pad met het Waterschap  
muskus- en beverrattenvanger, peilbeheerder en een
chemisch analist. De leerlingen maken dan een keuze
uit één van die beroepen en gaan aan de slag. 

Wat gaan ze dan doen? 
De muskus- en beverrattenvanger stapt met ze in de
auto, neemt ze mee het veld in en laat ze rattenvallen
leeghalen. De chemisch analist doet proefjes met ze en
de peilbeheerder zet ze achter z’n computer en daarna
gaan ze naar een stuw. Na afloop komt iedereen weer
bij elkaar om te evalueren. 

En hoe vinden de leerlingen dat?
We krijgen hele positieve feedback. En soms krijgt zo’n
Carrouselbezoek nog een vervolg. Zo heeft een leerling
na een paar weken contact met mij gezocht met een
opleidingsvraag. En andere leerlingen heb ik gezien

Waterschap Hunze en Aa’s doet al drie jaar
mee aan de Carrousel in Oost-Groningen en
ontvangt dan tussen de 10 en 15 vmbo TL-
leerlingen. Willeke Bergman, communicatie-
adviseur, regelt het en is verantwoordelijk voor
het programma. 

tijdens onze Lab Experience Day in Assen. Daar had ik
ze over verteld.

Wat is dé succesfactor voor een geslaagd bezoek? 
Het allerbelangrijkste is dat je je kunt verplaatsen in de
leerlingen en dat je aansluit bij hun interesses. Mijn drie
collega’s kunnen dat heel goed. Ze kunnen als begelei-
der op het ‘level’ van de leerling zitten zonder dat ze één
van hen willen zijn. Voor leerlingen is vooral belangrijk
dat je geloofwaardig bent. 

Ga je volgend jaar weer hetzelfde doen?
Ik overweeg om ook een onderhoudsmonteur bij het
programma te betrekken. Ik heb gemerkt dat leerlingen
geïnteresseerd zijn in technisch doewerk. Maar dan
moeten ze naar de werkplaats in Veele waar wij tractor-
onderhoud doen. Ik ga kijken of het te regelen valt.

‘De eerste keer dat we meededen liepen we in de
standaard valkuil’, vertelt Willeke Bergman lachend.
‘Veel te veel vertellen. Maar dat willen leerlingen hele-
maal niet. Die willen gewoon wat doen.’ 

Hoe pak je het nu aan? 
‘De groep komt eerst bij ons op kantoor in Veendam.
Dan vertel ik ze kort wat over het Waterschap en dat
doe ik met behulp van veel foto’s. Ik heb drie collega’s
bij me en die vertellen over hun werk. Dit zijn een

De peilbeheerder

van Waterschap

Hunze en Aa’s 

tijdens het Carrou-

selbezoek. Hij nam

de leerlingen mee

naar buiten en gaf

uitleg bij de stuw. 

De opzet van de havo Carrousel is eenvoudig uit
te leggen: ‘Zit je in 4-havo? Dan ga je drie keer bij
een instelling of bedrijf op bezoek. De eerste twee
bezoeken staan in het teken van beroep en car-
rière en ontmoet je medewerkers die daar werken.
Bij het derde bezoek ontmoet je een hbo-student
op zijn of haar stageplaats en dan zoom je in op
de studie die bij een beroep hoort.’ 

Vooral de ontmoeting met een hbo-student blijkt
een succesfactor binnen de havo Carrousel. De
hbo-studenten vertellen leerlingen niet alleen over
de studie, opdrachten en de sfeer op school. Ze
laten op de stageplaats hun eigen toekomstige
beroep zien. Bijna 70 hbo’ers deden in 2014 mee.
Veelgehoorde feedback van de hbo’ers: ‘Het was
heel leuk om te doen! Wij kunnen de leerlingen
vertellen hoe een beroep en studie écht is. ’ 

Hbo-studenten 
vertellen hoe de 
studie écht is

HAVO CARROUSEL

In 2013 had Groningen de primeur: 
de eerste havo Carrousel in Nederland
ging van start. Het blijkt een groot succes.
In 2015 doen dan ook nóg meer leerlin-
gen van nóg meer scholen mee. Maar
wat houdt deze Carrousel precies in? Is
het heel anders dan de vmbo-variant?  

DEELNEMENDE SCHOLEN CARROUSEL

REGIO GRONINGEN EN OMGEVING

REGIO ASSEN

CSG Wessel Gansfort | CSG Augustinuscollege 
CSG Diamantlaan | CSG Winsum | Zernike College
H.N. Werkman College | rsg de Borgen 

Dollard College | Winkler Prins | Ubbo Emmius 

Dr. Nassau College | CS Vincent van Gogh

REGIO OOST-GRONINGEN

Ubbo Emmius

Zorghandelingen doen én ervaren bij verpleeghuis Maartenshof, Zorggroep Groningen Kunstenaar worden? Minne Vijver, kunstenaar uit Groningen liet leerlingen ervaren hoe dat is.
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Colofon: Dit is een uitgave van Carrousel Groningen & Drenthe, 2014. Foto’s: Jan Buwalda e.a. Tekst: Jolande Oechies, Detty Brink. Vormgeving: Studio Guichard. Druk: Van Liere. 
Meer informatie: Ellen Rozeman, projectcoördinator. Tel. (050) 575 7483,  e-mail e.rozeman@projectbureau-vmbocarrousel.nl. website carrouselgroningenendrenthe.nl. 
Deelnemende keniscentra: Kenteq, KOC, Calibris, VTL, Innovam, Aequor, ECABO, Bouwend Nederland, Savantis, SVO Deelnemende scholen: Dr. Nassau College, CSG Wessel
Gansfort, CSG Augustinus, CSG Diamantlaan, CSG Winsum, H.N. Werkman College, CS Vincent van Gogh, Winkler Prins, Ubbo Emmius, Dollard College, rsg de Borgen, Zernike College

‘
Maja Tehupuring, praktijkopleider Promens Care:
Leerlingen hebben soms een vertekend beeld van mensen met een 
verstandelijke beperking. Daarom brengen we ze met cliënten in contact. ’

De Carrousels voor vmbo- en
havo-leerlingen in Groningen
en Drenthe worden mogelijk
gemaakt dankzij de enthousiaste
inzet van talloze regionale
bedrijven en instellingen. 
Wilt u ook meedoen? Wij zijn
altijd op zoek naar nieuwe
mogelijkheden voor de leerlingen.
Vul uw gegevens in op onze
website en wij nemen snel contact
op. Alvast bedankt!

Projectbureau Carrousel 
Groningen en Drenthe
carrouselgroningenendrenthe.nl

Kennismaken met mensen met beperking
een gastles op school. ‘Ze krijgen een film te zien en
maken een collage over competenties in de zorg. Het
voordeel is dat leerlingen voorafgaand aan het bezoek
de basisinformatie hebben gehad en erover hebben na-
gedacht. Als ze langskomen, kunnen ze gelijk wat doen.’

‘Tijdens het Carrouselbezoek zijn onze mbo-stagiairs
aanwezig als begeleider’, vertelt ze. ‘Ze brengen de leer-
lingen naar woon- en dagbestedingslocaties en vertellen
over de opleiding en ervaringen in het werk. Voor de
vmbo-leerlingen staat vooral kennismaken met cliënten

De praktijkopleiders bij zorginstelling 
Promens Care in Assen organiseren elk jaar
voor de Carrousel in Drenthe een kennis-
makingsprogramma. Maja Tehupuring is een
van de praktijkopleiders: ‘Leerlingen hebben
soms een vertekend beeld van mensen met
een verstandelijke beperking. Daarom brengen
we ze met cliënten in contact.’

centraal. Ze gaan in kleine groepjes met cliënten wande-
len, een praatje maken, een activiteit doen of samen
met cliënten de lunch voorbereiden.’ 

De lunch benut Maja Tehupuring als reflectiemoment.
‘Omdat de leerlingen allemaal iets anders hebben mee-
gemaakt, hebben ze ook allemaal iets aan elkaar te ver-
tellen’, zegt ze. ‘Soms stuur ik hun gesprek een beetje
bij, maar het liefst bemoei ik me daar zo min mogelijk
mee. Elke keer blijkt dat ze beelden die ze vooraf had-
den na het bezoek bijstellen. En daar gaat het om.’ 

Na afloop van een

Carrouselbezoek

bij Promens Care

lunchen organisa-

toren en leerlingen

met elkaar. Maja

Tehupuring laat de

leerlingen samen

reflecteren op er-

varingen. ‘Ik noem

dat de tips & tops.’  

Voordat de vmbo-leerlingen met de hele klas bij 
Promens Care op bezoek gaan, geeft Maja Tehupuring

In een antikraakpand in Groningen, op de hoek Grote Markt en Poelestraat zit Indietopia. ‘An Indie Game
Developers Paradise’. Werkplek voor bedrijven in de game-industrie en broedplaats voor aankomend talent.
Mendel Bouman is initiator en aanjager. Zijn Indietopia is een plek waar bedrijven hun krachten bundelen
en waar stagiairs van het mbo en hbo een leerbedrijf vinden waar ze een-op-een worden begeleid. 

‘Bouw aan je netwerk, richt een bedrijf op’

Mendel Bouman is niet alleen
ondernemer en drijvende kracht
achter Indietopia. Op z’n website
staat ook: zanger, componist, vorm-
gever, producer en fulltime dromer.
‘Ik ben begonnen in het normale
IT-werk. Verdiende bakken met geld,
maar werd er heel ongelukkig van.
Ik dacht: ik hou van muziek maken,
tekenen en gamen. Waarom doe ik
daar niet iets mee? Ik heb m’n baan
opgezegd en dit is het resultaat.‘ 

Marcel Eissens luistert aandachtig
naar zijn verhaal. Hij bezocht Indie-
topia in zijn Carrousel-week. Dit
schooljaar doet hij eindexamen
vmbo TL en ook hij heeft een
droom: een carrière in de game-
industrie. ‘Sinds m’n 5e jaar ben ik
met games bezig’, vertelt Marcel.
‘En sinds m’n 12e bouw ik compu-
tergames. Ik heb net weer een
game gemaakt en nu ben ik bezig
met een website. Mijn game? Een

fruitmandrace. Heel kort. 20 secon-
den maar.’ 

Marcel vertelt dat hij de mbo-oplei-
ding 3D animatie en audiovisuele
vormgeving wil doen en daarna naar
het hbo. ‘Prima keuze’, reageert
Mendel. ‘Jouw motivatie is het
belangrijkste. Als jij straks met je
mbo-opleiding begint, dan heb je
waarschijnlijk al een hoger niveau
dan andere studenten. En je docen-
ten zijn mensen met passie, dus je
krijgt leuke feedback, gaat thuis
weer aan de slag, wordt steeds
beter, krijgt de beste stages. Prima
voor je cv!’ 

Ondanks dat beiden precies weten
wat hun talenten zijn en overtuigd
zijn dat in de game-sector hun toe-
komst ligt, reageert de buitenwereld
soms sceptisch. Mendel: ‘Ook in
mijn omgeving waarschuwden men-
sen: je kan met muziek en tekenen

Incubator 

Incubator betekent

letterlijk ‘broed-

kast’. Het is een

plek waar star-

tende onderne-

mers samen-

werken, begelei-

ding vinden en

elkaar versterken. 

Indietopia van

Mendel Bouman is

zo’n incubator. 

Zijn initiatief wordt

ondersteund door

gemeente Gronin-

gen, Alfa-college, 

Noorderpoort en

Hanzehogeschool

Groningen. 

Deze photoshop-

illustratie is 

speciaal voor de 

Carrousel Courant

gemaakt door 

Marcel Eissens. 

Marcel doet dit

schooljaar eind-

examen vmbo TL.

Hij wil daarna naar

de mbo-opleiding

3D animatie en

audiovisuele

vormgeving.  
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Carrière in de game-industrie

MEEDOEN? 

niet je eigen geld verdienen. Op zich
geen verkeerd advies, maar het is
niet compleet. Je kan beter zeggen:
als je kiest voor dit pad, dan krijg je
het niet gemakkelijk. En dat is zo.
Mijn advies aan Marcel is: bouw aan
je netwerk en richt een bedrijf op.’ 

Marcel ziet dat helemaal zitten: ‘Ik

heb plannen om in het bedrijf van
een vriend te stappen die muziek-
ondernemer is.’ Maar voor nu heeft
hij een andere prangende vraag.
‘Kunnen we het misschien nog even
hebben of ik hier mag stagelopen?’,
vraagt hij. Mendel: ‘Ik heb al
gehoord wat je kan en je hebt me
al overtuigd. Je bent aangenomen.’ 

© Marcel Eissens

Operatietechnieken oefenen op een stukje kipfilet: Carrouselbezoek in Dierenziekenhuis Groningen Samen een lunch voorbereiden bij Promens Care in Assen


