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SAMENVATTING RESULTATEN | CONCLUSIE 
HAVO CARROUSEL 2014 – 2015 
In het schooljaar 2014 – 2015 is de havo Carrousel1 voor de derde keer op rij 

georganiseerd door het Projectbureau Carrousel Groningen en Drenthe. De Carrousel is 

een praktisch loopbaanoriëntatie-instrument met de doelstelling leerlingen in staat te 

stellen een bewuste en gemotiveerde keuze te maken voor een vervolgopleiding en 

toekomstig beroep door de (verdere) ontwikkeling van beroepsbeelden van leerlingen. 

Hieronder worden de leerlingresultaten van het schooljaar 2014 – 2015 weergegeven 

op de voorgelegde stellingen die te maken hebben met de bijdrage van de 

Carrouselbezoeken aan de beroepskeuze, de opleidingskeuze en het beroepsbeeld van 

de leerlingen. 

Beroepsbeelden 

Door de Carrouselbezoeken: Bezoek 1 & 2 Bezoek 3 

weet ..% van de leerlingen beter welke 

werkzaamheden er bij een beroep horen 

 

84% 

 

64% 

weet ..% van de leerlingen beter welke 

arbeidsomstandigheden er bij een beroep horen 

 

78% 

 

59% 

weet ..% van de leerlingen beter welke kennis / 

vaardigheden er voor een beroep benodigd zijn 

 

78% 

 

77% 

weet ..% van de leerlingen beter welke opleiding er 

voor een beroep benodigd is 

 

80% 

 

76% 

weet ..% van de leerlingen beter welke baankansen er 

zijn voor bepaalde beroepen 

 

63% 

 

50% 

weet ..% van de leerlingen beter wat je gaat verdienen 

als je begint met een bepaalde baan 

 

38% 

 

32% 

 

Beroepskeuze  

Door de Carrouselbezoeken: Bezoek 1 & 2 Bezoek 3 

kan ..% van de leerlingen beter bepalen welke 

beroepen wel/niet bij hem of haar past 

 

79% 

 

73% 

heeft ..% van de leerlingen meer zin gekregen om aan 

het werk te gaan 

 

57% 

 

54% 

weet ..% van de leerlingen beter welke beroepen er 

allemaal zijn 

 

69% 

 

59% 

is ..% van de leerlingen meer gaan nadenken over de 

beroepskeuze die ze moet gaan maken 

 

73% 

 

66% 

weet ..% van de leerlingen beter wat ze later wil 

worden 

 

37% 

 

42% 

 

is ..% van de leerlingen van beroepskeuze veranderd 

 

18% 

 

9% 

 

                                                           

1 Een initiatief van CSG Wessel Gansfort, CSG Augustinus, H.N. Werkman College – Stadslyceum, OTP, 

Kenniscentrum Calibris, Hanzehogeschool en Projectbureau Carrousel Groningen & Drenthe. Mede 

mogelijk gemaakt door de VO Raad.  
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Studiekeuze 

Door de Carrouselbezoeken: Bezoek 1 & 2 Bezoek 3 

is ..% van de leerlingen meer gaan nadenken over de 

studiekeuze die ze moet gaan maken 

 

79% 

 

73% 

heeft ..% van de leerlingen meer zin gekregen om aan 

een opleiding te gaan beginnen 

 

62% 

 

60% 

weet ..% van de leerlingen beter welke opleiding hij/zij 

wil gaan doen 

 

37% 

 

36% 

weet ..% van de leerlingen beter welke opleidingen er 

allemaal zijn 

 

45% 

 

63% 

 

is ..% van de leerlingen van studiekeuze veranderd 

 

30% 

 

21% 

 

Uit deze gegevens wordt duidelijk dat de Carrousel 2014 – 2015 positief bijdraagt aan 

de beroepskeuze, de opleidingskeuze en het beroepsbeeld van de havo-4 leerlingen. In 

de tabellen is te zien dat de percentages bij bezoek 3 lager liggen dan bij bezoek 1 en 2. 

Een verklaring voor de lagere percentages bij het derde Carrouselbezoek t.o.v. de eerste 

twee Carrouselbezoeken kan zijn dat de leerlingen in de eerste evaluatie-enquête hun 

opgedane kennis en ervaringen van twee Carrouselbezoeken hebben meegenomen en in 

de tweede evaluatie-enquête is dit van één Carrouselbezoek. 

 

 

DRIE JAAR CARROUSEL OP RIJ – EEN VERGELIJKING 

Naast de evaluatie van de havo Carrousel 2014 – 2015 zijn de resultaten van de 

afgelopen drie havo Carrousels naast elkaar gelegd. 

Beroepskeuze    

Door de Carrouselbezoeken: 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

kan ..% van de leerlingen beter bepalen welke 

beroepen wel/niet bij hem of haar past 

 

67% 

 

69% 

 

76% 

heeft ..% van de leerlingen meer zin gekregen om aan 

het werk te gaan 

 

-  

 

40% 

 

55% 

weet ..% van de leerlingen beter welke beroepen er 

allemaal zijn 

 

46% 

 

43% 

 

64% 

is ..% van de leerlingen meer gaan nadenken over de 

beroepskeuze die ze moet gaan maken 

 

52% 

 

51% 

 

70% 

weet ..% van de leerlingen beter wat ze later wil 

worden 

 

31% 

 

26% 

 

40% 

is ..% van de leerlingen van beroepskeuze veranderd  

- 

 

8% 

 

14% 

- : vraag niet opgenomen in de evaluatie enquête 
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Opleidingskeuze 

Door de Carrouselbezoeken: 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

is ..% van de leerlingen meer gaan nadenken over de 

opleidingskeuze die ze moeten gaan maken 

 

61% 

 

54% 

 

76% 

heeft ..% van de leerlingen meer zin gekregen om aan 

een opleiding te gaan beginnen 

 

38% 

 

66% 

 

61% 

weet ..% van de leerlingen beter welke opleiding hij/zij 

wil gaan doen 

 

37% 

 

32% 

 

36% 

weet ..% van de leerlingen beter welke opleidingen er 

allemaal zijn 

37% 40% 54% 

 

is ..% van de leerlingen van opleidingskeuze veranderd 

 

- 

 

12% 

 

25% 

- : vraag niet opgenomen in de evaluatie enquête 

 

Beroepsbeeld    

Door de Carrouselbezoeken 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

weet ..% van de leerlingen beter welke 

werkzaamheden er bij een beroep horen 

 

73% 

 

75% 

 

74% 

weet ..% van de leerlingen beter welke 

arbeidsomstandigheden er bij een beroep horen 

 

67% 

 

67% 

 

69% 

weet ..% van de leerlingen beter welke kennis / 

vaardigheden er voor een beroep benodigd zijn 

 

66% 

 

59% 

 

77% 

weet ..% van de leerlingen beter welke opleiding er 

voor een beroep benodigd is 

 

74% 

 

59% 

 

78% 

weet ..% van de leerlingen beter welke baankansen er 

zijn voor bepaalde beroepen 

 

- 

 

56% 

 

56% 

weet ..% van de leerlingen beter wat je gaat verdienen 

als je begint met een bepaalde baan 

 

26% 

 

23% 

 

35% 

- : vraag niet opgenomen in de evaluatie enquête 

Deze resultaten laten zien dat de havo Carrousel door de tijd heen een steeds grotere 

bijdrage levert aan de beroepskeuze, de studiekeuze en de (verdere ontwikkeling van 

de) beroepsbeelden van de leerlingen. 

Naast deze positieve ontwikkeling zijn er uit deze evaluatie drie verbeterpunten naar 

voren gekomen voor de toekomstige havo Carrousels: 

• Meer aandacht besteden aan de voor- en nabespreking van de 

Carrouselbezoeken.  

• Leerlingen nog vaker indelen bij een Carrouselbezoek waar hun interesse naar 

uit gaat.  

• Op organisatorisch vlak is het een verbeterpunt om de scholen en de leerlingen 

nadrukkelijker te informeren over de planning en de procedure van de havo 

Carrousel. Een ander verbeterpunt is eerder het aantal bezoekers voor een 

Carrouselbezoek doorgeven aan de bedrijven en hbo-studenten die bezocht 

worden.   
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INLEIDING 

Loopbaanoriëntatie krijgt door de jaren heen een steeds meer prominente plek in het 

onderwijscurriculum. Dr. Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, onderstreept in de kamerbrief van maart 2015 betreft: ‘Gekwalificeerd 

voor de toekomst’ opnieuw het belang van loopbaanoriëntatie omdat leerlingen en 

studenten met een weldoordacht toekomstplan minder snel voor een verkeerde 

opleiding zullen kiezen.2 Er zijn veel onderzoeken die de uitspraak van Jet Bussemaker 

onderschrijven, wanneer loopbaanoriëntatie en begeleiding effectief wordt aangeboden 

draagt dit bij aan een goede studie- en beroepskeuze van jongeren.3 En wanneer 

leerlingen meer inzicht krijgen in wat zij later kunnen verwachten van de 

beroepsuitoefening en hun loopbaanperspectieven verbeterd dit word zowel de studie- 

als het beroepskeuzeproces.4 

Het Projectbureau Carrousel Groningen en Drenthe zet zich door de organisatie van de 

Carrousel in voor loopbaanoriëntatie voor vmbo- en havoleerlingen. De Carrousel is een 

praktisch loopbaanoriëntatie-instrument met de doelstelling leerlingen in staat te 

stellen een bewuste en gemotiveerde keuze te maken voor een vervolgopleiding en 

toekomstig beroep door de (verdere) ontwikkeling van beroepsbeelden van leerlingen.  

In de afgelopen schooljaren heeft de havo Carrousel5 haar effectiviteit bewezen: de havo 

Carrousel levert een positieve bijdrage aan de bewustwording van de toekomstige 

studiekeuze en de (verdere) ontwikkeling van beroepsbeelden van de havo-4 

leerlingen6. In het schooljaar 2014 – 2015 is de havo Carrousel voor de derde keer op rij 

georganiseerd. In het eerste deel van dit rapport worden de resultaten van deze 

Carrousel beschreven. In het tweede deel van dit rapport zullen de havo Carrousels van 

de afgelopen drie jaren met elkaar vergeleken worden. Door de jaren heen zijn er, op 

basis van de evaluatiegesprekken en evaluatieonderzoeken, namelijk diverse ontwikkel- 

en verbeterpunten doorgevoerd om de kwaliteit van de havo Carrousel te verhogen. 

  

                                                           

2 Agenda aanpak jeugdwerkloosheid 2015-2016 | Kamerbrief over de stand van zaken van het aantal 

voortijd schoolverlaters (2015) 
3 Raad voor Werk en Inkomen (2008) - Voor de keuze : Voorstellen voor een betere studie- en 

beroepskeuzebegeleiding. 
4  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2011) – Kwaliteit in verscheidenheid  
5 Een initiatief van CSG Wessel Gansfort, CSG Augustinus, H.N. Werkman College – Stadslyceum, OTP, 

Kenniscentrum Calibris, Hanzehogeschool en Projectbureau Carrousel Groningen & Drenthe. Mede 

mogelijk gemaakt door de VO Raad. 
6 Voor deze resultaten zie de twee evaluatierapporten van de vorige twee havo Carrousels:  

- Evaluatieonderzoek naar de pilot havo Carrousel – juni 2013  

- Een evaluatieonderzoek naar Carrousel Groningen en Drenthe vmbo Carrousel Zorg & Welzijn | vmbo 

Carrousel TL | havo Carrousel – juni 2014 
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DE HAVO CARROUSEL 
De havo Carrousel is een praktisch loopbaanoriëntatie-instrument met als doel de havo-4 

leerlingen te helpen bij het maken van keuzes voor een vervolgopleiding en/of toekomstig 

beroep. In het schooljaar 2014-2015 is de havo Carrousel op 6 vo-scholen ingezet  

Gedurende de eerste twee Carrouselbezoeken, welke worden georganiseerd en begeleid door een 

professional die werkzaam is in een bedrijf, krijgen de leerlingen door een interactief programma 

een algemeen beeld van de beroepen en bijbehorende opleidingen die bij het desbetreffende 

bedrijf passen. Tijdens het derde Carrouselbezoek gaan de leerlingen eveneens op bezoek bij een 

bedrijf maar dit bezoek wordt door een hbo-student die stage loopt in dit bedrijf georganiseerd en 

begeleid. Leerlingen krijgen door het derde Carrouselbezoek meer informatie over de opleiding 

die de hbo-student doet, welke beroepsmogelijkheden passend zijn bij deze opleiding maar er is 

ook ruimte om de meer algemene studeeronderwerpen te bespreken zoals de overgang van de 

havo naar het hbo, hoe het is om op kamers te gaan et cetera.  

 

WERKWIJZE 

Voor het evaluatieonderzoek naar de havo Carrousel 2014 – 2015 zijn alle deelnemende 

leerlingen, de docenten die betrokken zijn bij de organisatie van de Carrousel, de contactpersonen 

van de bezochte bedrijven en de hbo-studenten die bezocht zijn tijdens het derde 

Carrouselbezoek uitgenodigd om online een evaluatie-enquête in te vullen. Het derde 

Carrouselbezoek heeft een wat andere insteek in vergelijking met de eerste twee 

Carrouselbezoeken en daarom zijn de leerlingen tweemaal uitgenodigd om een enquête in te 

vullen, de eerste enquête na de eerste twee Carrouselbezoeken en de tweede enquête na het 

derde Carrouselbezoek.  

Van de ongeveer 400 deelnemende leerlingen hebben 77 leerlingen de eerste evaluatie-enquête 

ingevuld en 45 leerlingen de tweede evaluatie-enquête. Vijf van de zes betrokken docenten bij de 

havo Carrousel hebben deelgenomen aan de evaluatie over de eerste twee Carrouselbezoeken en 

drie docenten hebben ook het derde Carrouselbezoek geëvalueerd. Van de 73 bezochte bedrijven 

tijdens de eerste twee Carrouselbezoeken hebben 45 contactpersonen de evaluatie-enquête 

ingevuld en van de 64 bezochte hbo-studenten hebben 28 studenten deelgenomen aan de 

evaluatie. De evaluatie-enquêtes zijn geanalyseerd en de resultaten hiervan worden besproken in 

dit rapport. 
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EVALUATIE VAN DE HAVO CARROUSEL 2014 – 2015  
EVALUATIE LEERLINGEN  

Ongeveer 400 leerlingen hebben meegedaan aan de havo Carrousel. De evaluatie-

enquête na de eerste Carrouselweek, met daarin de eerste twee Carrouselbezoeken, is 

door 77 leerlingen ingevuld. Gemiddeld krijgen de eerste twee Carrouselbezoeken het 

rapportcijfer 7,0. De evaluatie-enquête na het derde Carrouselbezoek is ingevuld door 

45 leerlingen, gemiddeld krijgt het derde Carrouselbezoek het rapportcijfer 6,8. 

Deelname aan de havo Carrousel vinden de leerlingen over het algemeen leuk en 

leerzaam; 81% van de respondenten raad andere leerlingen aan om mee te doen aan de 

havo Carrousel, 5% twijfelt hierover en 14% raad het andere leerlingen niet aan om mee 

te doen aan de havo Carrousel.  

Organisatie van de Carrouselbezoeken 

De leerlingen zijn zeer positief over de organisatie van de eerste twee 

Carrouselbezoeken; 96% van de leerlingen is positief over de organisatie vanuit het 

bedrijf dat zij bezocht hebben en 91% van de leerlingen is positief over de organisatie 

vanuit de school. 77% van de leerlingen is positief over de organisatie vanuit de school 

voor het derde Carrouselbezoek. Met betrekking tot de voorbespreking van de 

Carrouselbezoeken geeft 54% van de leerlingen aan dat zij dit op school hebben gedaan; 

27% van de leerlingen heeft de Carrouselbezoeken nabesproken op school.  

Indeling bij de Carrouselbezoeken 

Op de vraag aan de leerlingen of zij zelf konden kiezen met welke opleidingen ze in de 

praktijk kennis wilden maken stemt ongeveer 80% van de leerlingen in. Aan de 

leerlingen is gevraagd of zij tips hebben voor de indeling van leerlingen bij de 

Carrouselbezoeken. Twee tips kwamen hierbij duidelijk naar voren:   

• Per keuzemogelijkheid een korte beschrijving toevoegen van de inhoud van de 

opleiding en bijbehorende beroepen. 

• Per keuzemogelijkheid een paar bedrijven toevoegen waar je eventueel terecht 

kan komen tijdens een Carrouselbezoek.  

Verder geven leerlingen aan het erg vervelend te vinden wanneer zij ‘alleen’ bij 

een Carrouselbezoek worden ingedeeld, dus zonder bekenden van hun eigen 

school.  

 

 

 

 

 

 

“Leuk dat we alles echt zelf te 

zien kregen, hierdoor krijg je een 

veel beter beeld dan wanneer een 

beroep op school wordt 

uitgelegd”  

leerling 

“Het doet je nu alvast nadenken 

over welke richting je op wil; Dit 

is een goede voorbereiding op 

mijn studiekeuze”  

leerling 

“Ik vond het leuk om te 

zien hoe mensen werken 

en wat zij er van vinden!” 

leerling 
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BEROEPSBEELDEN, BEROEPSKEUZE & STUDIEKEUZE  

De Carrousel heeft als doelstelling leerlingen in staat stellen een bewuste en 

gemotiveerde keuze te maken voor een vervolgopleiding en/of toekomstig beroep door 

de (verdere) ontwikkeling van beroepsbeelden. Hieronder worden de resultaten uit de 

evaluatie-enquête besproken over de bijdrage van de Carrouselbezoeken op de 

beroepskeuze, studiekeuze en de beroepsbeelden van leerlingen. Hierbij is er een 

onderscheid gemaakt tussen de eerste twee Carrouselbezoeken, die georganiseerd en 

begeleid zijn door professionals werkzaam in een bedrijf, en het derde Carrouselbezoek 

die georganiseerd en begeleid is door een hbo-student die stage loopt bij het bedrijf.  

Beroepsbeelden 

Door de Carrouselbezoeken: Bezoek 1 & 2 Bezoek 3 

weet ..% van de leerlingen beter welke 

werkzaamheden er bij een beroep horen 

 

84% 

 

64% 

weet ..% van de leerlingen beter welke 

arbeidsomstandigheden er bij een beroep horen 

 

78% 

 

59% 

weet ..% van de leerlingen beter welke kennis / 

vaardigheden er voor een beroep benodigd zijn 

 

78% 

 

77% 

weet ..% van de leerlingen beter welke opleiding er 

voor een beroep benodigd is 

 

80% 

 

76% 

weet ..% van de leerlingen beter welke baankansen er 

zijn voor bepaalde beroepen 

 

63% 

 

50% 

weet ..% van de leerlingen beter wat je gaat verdienen 

als je begint met een bepaalde baan 

 

38% 

 

32% 

 

 

Beroepskeuze  

Door de Carrouselbezoeken: Bezoek 1 & 2 Bezoek 3 

kan ..% van de leerlingen beter bepalen welke 

beroepen wel/niet bij hem of haar passen 

 

79% 

 

73% 

heeft ..% van de leerlingen meer zin gekregen om aan 

het werk te gaan 

 

57% 

 

54% 

weet ..% van de leerlingen beter welke beroepen er 

allemaal zijn 

 

69% 

 

59% 

is ..% van de leerlingen meer gaan nadenken over de 

beroepskeuze die ze moet gaan maken 

 

73% 

 

66% 

weet ..% van de leerlingen beter wat ze later wil 

worden 

 

37% 

 

42% 

 

is ..% van de leerlingen van beroepskeuze veranderd 

 

18% 

 

9% 
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Studiekeuze 

Door de Carrouselbezoeken: Bezoek 1 & 2 Bezoek 3 

is ..% van de leerlingen meer gaan nadenken over de 

studiekeuze die zij moet gaan maken 

 

79% 

 

73% 

heeft ..% van de leerlingen meer zin gekregen om aan 

een opleiding te gaan beginnen 

 

62% 

 

60% 

weet ..% van de leerlingen beter welke opleiding hij/zij 

wil gaan doen 

 

37% 

 

36% 

weet ..% van de leerlingen beter welke opleidingen er 

allemaal zijn 

 

45% 

 

63% 

 

is ..% van de leerlingen van studiekeuze veranderd 

 

30% 

 

21% 

 

In de evaluatie van het derde Carrouselbezoek is er ook aandacht besteed aan de 

studiekeuze van de hbo-student en de inhoud van zijn of haar studie en de stage.  

 
Door het derde Carrouselbezoek heb ik een beeld gekregen van hoe de student tot zijn/haar 

studiekeuze is gekomen 

Klopt helemaal Klopt Klopt niet Klopt helemaal niet 

42% 54% 2% 2% 

Door het derde Carrouselbezoek heb ik een beeld gekregen van wat de studie inhoudt die de 

hbo-student volgt 

Klopt helemaal Klopt Klopt niet Klopt helemaal niet 

27% 52% 11% 9% 

Door het derde Carrouselbezoek heb ik een beeld gekregen van wat de stage inhoudt die de 

hbo-student loopt 

Klopt helemaal Klopt            Klopt niet Klopt helemaal niet 

25% 43% 25% 7% 

 

Eerste twee Carrouselbezoeken versus het derde Carrouselbezoek 

De eerste twee Carrouselbezoeken lijken meer bij te dragen aan de bewustwording van 

de toekomstige studiekeuze en de (verdere) ontwikkeling van beroepsbeelden van de 

havo-4 leerlingen dan het derde Carrouselbezoek. Dit wordt niet bevestigd door de 

vraag welk(e) Carrouselbezoek(en) de leerlingen het meest aansprak [41% heeft geen 

voorkeur, 32% geeft het derde Carrouselbezoek als antwoord en 27% de eerste twee 

Carrouselbezoeken] en welk(e) Carrouselbezoek(en) de leerlingen het meest waardevol 

vonden [43% van de leerlingen vond de drie Carrouselbezoeken even waardevol, 30% 

vond de eerste twee Carrouselbezoeken en 27% het derde Carrouselbezoek meer 

waarde hebben]. Een verklaring voor de lagere percentages bij het derde 

Carrouselbezoek t.o.v. de eerste twee Carrouselbezoeken kan zijn dat de leerlingen in de 

eerste evaluatie-enquête hun opgedane kennis en ervaringen van twee bezoeken 

hebben meegenomen en in de tweede evaluatie-enquête is dit van één Carrouselbezoek.  
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EVALUATIE COÖRDINERENDE DOCENTEN 

Vijf docenten hebben deelgenomen aan de evaluatie-enquête van de havo Carrousel 

2014 - 2015. Drie docenten zijn al drie keer of vaker betrokken geweest bij de 

organisatie van de Carrousel. Allemaal hebben zij deze havo Carrousel positiever 

ervaren t.o.v. de vorige havo Carrousels. Dit omdat steeds meer leerlingen op 

Carrouselbezoek gaan bij een opleiding en bedrijf naar keuze, de Carrouselbezoeken 

worden steeds beter neergezet qua inhoud en opzet en verder wordt het als positief 

ervaren dat de eerste twee Carrouselbezoeken in één week plaats vonden deze 

Carrousel. De docenten geven de eerste twee Carrouselbezoeken het rapportcijfer 7,9 en 

het derde Carrouselbezoek een 7,3. Alle docenten zijn van mening dat het voor 

leerlingen leuk en leerzaam is om mee te doen aan de Carrousel. Hierbij benoemt een 

docent wel dat voor doublanten een tweede havo Carrousel niet altijd waardevol is, dit 

geldt eveneens voor leerlingen die hun studiekeuze al hebben gemaakt.   

Organisatie rondom de Carrousel  

Vier van de vijf docenten geven aan voldoende draagvlak te ervaren vanuit de directie 

en voldoende uren te hebben gekregen voor de coördinatie van de havo Carrousel. Drie 

van de vijf docenten ervaren draagvlak vanuit collega’s voor de Carrousel, het blijft toch 

voornamelijk een ding van de decaan en stagecoördinator. Drie docenten hebben meer 

werk moeten verrichten voor de organisatie van de Carrousel dan van te voren 

verwacht. Alle vijf docenten vinden het gebruik van het leerlingenboekje nuttig. Over het 

Digitale Plantool zijn vier docenten van mening dat dit de leerlingen ondersteuning 

biedt bij het invoeren van voorkeursberoepen, de docent die het hier niet mee eens is 

geeft aan dat leerlingen niet goed weten dat ze op volgorde van interesse de Plantool 

moeten invullen. Dit gaven ook enkele leerlingen terug in de evaluatie-enquête. Drie 

docenten geven aan door het Digitale Plantool efficiënter te kunnen werken en voor vier 

docenten heeft het Digitale Plantool ondersteuning geboden bij het indelen van 

leerlingen.  

Samenwerking Projectbureau Carrousel: 

Alle docenten zijn (zeer) tevreden over de communicatie en samenwerking met het 

Projectbureau; duidelijke, korte lijntjes en fijn contact is hierbij de toelichting. Verder 

zijn de vijf docenten van mening dat de bedrijven en hbo-studenten van te voren 

voldoende zijn ingelicht door het Projectbureau/ hogescholen.  

Voor – en nabespreking: 

Drie docenten zijn tevreden over de voorbespreking van de Carrouselbezoeken op 

school. Over de nabespreking zijn twee docenten tevreden. De docenten zijn van mening 

dat er bij een volgende Carrousel (nog) meer aandacht geschonken kan en moet worden 

aan de voor- en nabespreking van de Carrouselbezoeken. 
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Doelstelling havo Carrousel: 

De docenten zijn diverse stellingen voorgelegd die betrekking hebben op de doelstelling 

van de Carrousel om leerlingen in staat stellen een bewuste en gemotiveerde keuze te 

maken voor een vervolgopleiding en/of toekomstig beroep door de (verdere) 

ontwikkeling van beroepsbeelden.  

Beroepsbeeld / Beroepskeuze 
Door de Carrouselbezoeken krijgen leerlingen een beter beeld van welke beroepen  

(met bijbehorende werkzaamheden) er allemaal bestaan 

 Klopt 

helemaal 

Klopt Klopt niet Klopt 

helemaal niet 

Weet ik 

niet 

Bezoek 1&2 40% 60% - - - 

Bezoek 3 33% 33% - - 33% 

 

De Carrouselbezoeken helpen de leerlingen om tot een beroepskeuze te komen 

 Klopt 

helemaal 

Klopt Klopt niet Klopt 

helemaal niet 

Weet ik 

niet 

Bezoek 1&2 - 60% - - 40% 

Bezoek 3 - 67% - - 33% 

 

Studiekeuze 

     

Door de Carrouselbezoeken krijgen leerlingen een beter beeld van welke opleidingen er 

allemaal bestaan 

 Klopt 

helemaal 

Klopt Klopt niet Klopt 

helemaal niet 

Weet ik 

niet 

Bezoek 1&2 20% 60% - - 20% 

Bezoek 3 - 67% 33% - - 

 

De Carrouselbezoeken helpen de leerlingen om tot een opleidingskeuze te komen 

 Klopt 

helemaal 

Klopt Klopt niet Klopt 

helemaal niet 

Weet ik 

niet 

Bezoek 1&2 - 60% - - 40% 

Bezoek 3 - 100% - - - 

Door de Carrouselbezoeken krijgen leerlingen een motivatie-impuls om te beginnen met een 

vervolgopleiding 

 Klopt 

helemaal 

Klopt Klopt niet Klopt 

helemaal niet 

Weet ik 

niet 

Bezoek 1&2 - 60% - - 40% 

Bezoek 3 - 100% - - - 
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Eerste twee Carrouselbezoeken versus het derde Carrouselbezoek: 

In de evaluatie wordt duidelijk dat de docenten het Carrouselbezoek met de hbo-student 

als een goede aanvulling zien op de eerste twee Carrouselbezoeken met de professional 

die werkzaam is in een bedrijf. Het is niet zo dat docenten het ene Carrouselbezoek 

waardevoller vinden dan de andere. Wel geven zij aan dat het derde Carrouselbezoek 

wat dichterbij de belevingswereld van de leerlingen staat waardoor het leerlingen 

wellicht wat meer aanspreekt.   

Verbeterpunten voor een volgende havo Carrousel: 

Een goed Carrouselbezoek voor leerlingen bestaat uit de juiste verhouding tussen doen 

en luisteren, waarbij het belangrijk is dat er enthousiaste voorlichters zijn aldus 

docenten. Docenten geven de onderstaande verbeterpunten voor een volgende 

Carrousel:  

• De planning van de Carrouseldagen voor komend schooljaar al voor de 

zomervakantie bekend maken; dit kan dan worden opgenomen in de 

schoolplanning. Dit vergroot de kans dat er meer tijd en aandacht aan de voor- en 

nabespreking van de Carrousel wordt besteed.  

• Leerlingen meer tijd geven om zich aan te melden voor de Carrouselbezoeken en 

hierbij iets duidelijker uitleggen hoe de aanmelding, via het Digitale Plantool, te 

werk gaat.  

• Voor de deelnemende scholen in Drenthe is het goed om de Carrouselbezoeken te 

richten op bedrijven die gevestigd zijn in deze regio.  

• Bedrijven die mee willen doen aan de havo Carrousel moeten een interactief 

programma kunnen aanbieden van ongeveer twee uur waarbij luisteren en doen 

wordt afgewisseld. Het is hierbij belangrijk dat de voorlichter enthousiast zijn of 

haar verhaal verteld.  

 

 

 

 

  

“Leerlingen kunnen 

hierdoor hun eigen 

interesses ontdekken 

door actieve deelname”  

docent 

“Beroepsgericht buiten 

de deur van de school 

kijken, dat is sterk aan de 

Carrousel!”  

docent 
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EVALUATIE BEDRIJVEN / HBO - STUDENTEN 

Er zijn 65 bedrijven en 64 hbo-studenten door havo-4 leerlingen bezocht tijdens de 

Carrouselbezoeken De evaluatie-enquête is door 45 contactpersonen van de bedrijven 

ingevuld en door 28 hbo-studenten. De contactpersonen van de bedrijven geven de havo 

Carrousel het rapportcijfer 7,5 en de havo Carrousel krijgt het rapportcijfer 7,2 van de 

hbo-studenten.  

Deelname bedrijven en hbo-studenten: 

Het grotendeel van de bedrijven doet mee aan de havo Carrousel vanwege 

maatschappelijke betrokkenheid; voor 84% van de bedrijven heeft de havo Carrousel 

2014 – 2015 aan haar verwachtingen voldaan. Van de deelnemende bedrijven heeft 53% 

al één of meerdere keren eerder deelgenomen aan de havo Carrousel. Dit Carrouseljaar 

was voor 63% van de bedrijven vergelijkbaar met de vorige Carrousel(s); 29% heeft 

deze Carrouselweek positiever ervaren en 8% van de bedrijven heeft deze 

Carrouselweek negatiever ervaren ten opzichte van de vorige Carrouseljaren. De meest 

genoemde reden dat deze Carrousel als positiever is ervaren is dat bedrijven beter 

weten wat zij kunnen verwachten en geleerd hebben van hun vorige deelname. De 

bedrijven die dit jaar als negatiever ervaren hebben geven als verklaring dat zij 

gedemotiveerde leerlingen op bezoek kregen.  

75% van de respondenten heeft de vraag beantwoord of zij andere bedrijven zouden 

aanraden om deel te nemen aan de havo Carrousel; 67% reageert direct instemmend op 

deze vraag, 21% kan deelname aanbevelen maar wel met wat mitsen en maren, 9% weet 

het niet en 3% zal deelname aan de havo Carrousel niet aanbevelen.  

Alle 28 hbo-studenten zijn van mening dat zij door het Carrouselbezoek de leerlingen 

een stukje verder hebben kunnen helpen met hun studiekeuze. Op de vraag of een 

(gelijksoortig concept als de) havo Carrousel hen had geholpen bij het maken van een 

studiekeuze antwoord 86% instemmend. Voor 78% van de hbo-studenten heeft de 

Carrousel aan hun verwachtingen voldaan. 

Samenwerking Projectbureau Carrousel / Hogescholen 

De eerste twee Carrouselbezoeken zijn georganiseerd door het Projectbureau Carrousel 

en het derde Carrouselbezoek is georganiseerd door een samenwerking tussen het 

Projectbureau Carrousel en de Hanzehogeschool, Stenden, Van Hall Larenstein en de 

NHL Hogeschool. Alle bedrijven en 85% van de hbo-studenten zijn (zeer) tevreden over 

het contact en de samenwerking met de organiserende partijen; alle bedrijven en 96% 

van de hbo-studenten zijn (zeer) tevreden over de gemaakte afspraken met de 

organiserende partijen. 98% van de bedrijven en 89% van de hbo-studenten is tevreden 

over de informatie die zij vooraf hebben ontvangen van de organiserende partijen.   
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Voorbereiding Carrouselbezoek: 

89% van de bedrijven en 96% van de hbo-studenten heeft de inhoudelijke invulling van 

het Carrouselbezoek als (erg) makkelijk ervaren, de rest heeft het als moeilijk ervaren. 

96% van de bedrijven en hetzelfde percentage van de hbo-studenten is (zeer) tevreden 

over de steun die zij vanuit het Projectbureau hebben ervaren bij deze invulling en 4% is 

hier ontevreden over. 68% van zowel de bedrijven als de hbo-studenten is (zeer) 

tevreden over de voorbereiding van de leerlingen op de Carrouselbezoeken, 32% is 

(zeer) ontevreden over deze voorbereiding.  

Het Carrouselbezoek: 

96% van de bedrijven en de hbo-studenten is (zeer) tevreden over het gedrag van de 

leerlingen tijdens het Carrouselbezoek; 85% van de bedrijven en 82% van de hbo-

studenten is (zeer) tevreden over de actieve deelname van de leerlingen tijdens het 

Carrouselbezoek. 83% van de bedrijven en 72% van de hbo-studenten is (zeer) tevreden 

over de interesse en de motivatie van de leerlingen voor het Carrouselbezoek; 86% van 

de bedrijven is (zeer) tevreden over de begeleiding vanuit de school tijdens het 

Carrouselbezoek. Bij 47% van de Carrouselbezoeken bij de bedrijven en 71% bij de hbo-

studenten kwam het aantal leerlingen niet overeenkwam met dat wat van te voren was 

gecommuniceerd. Het merendeel van de hbo-studenten is van mening dat een groep van 

4 tot 6 leerlingen het meest ideale aantal is om te ontvangen tijdens een 

Carrouselbezoek.  

Interesse leerlingen:  

Van de bedrijven geeft 49% aan dat de leerlingen zichtbare interesse hadden in hun 

vakgebied, 15% geeft aan dat de leerlingen geen zichtbare interesse hadden, 13% weet 

het niet en 22% antwoord overig. Van de hbo-studenten geeft 43% aan dat de leerlingen 

zichtbare interesse hadden in hun vakgebied, 11% geeft aan dat de leerlingen geen 

zichtbare interesse hadden, 11% weet het niet en 36% antwoord overig. 

 

 

 

  

“Wij kunnen door de Carrousel 

bekendheid geven aan onze 

organisatie en contact maken met 

potentiële nieuwe medewerkers”  

organisatie 

“Het Carrouselbezoek is 

representatief, ik denk dat 

ze een goede indruk van 

beroepen krijgen” 

hbo-student  
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Doelstelling havo Carrousel: 

Het doel van de havo Carrousel is de (verdere) ontwikkeling van beroepsbeelden bij de 

leerlingen. In de evaluatieonderzoeken naar de Carrousel wordt het beroepsbeeld van 

leerlingen gemeten op basis van diverse indicatoren. Aan zowel de bedrijven als de hbo-

studenten zijn vijf vragen gesteld die betrekking hebben op (de ontwikkeling van) het 

beroepsbeeld van leerlingen.  

 

De onderstaande vragen beginnen allemaal met: In hoeverre hebben de leerlingen door 

het Carrouselbezoek bij u/jou kennis opgedaan van 

de (diverse) beroepen en de bijbehorende werkzaamheden in uw bedrijf | 

het bedrijf waar jij stage loopt? 

 Veel kennis Een beetje 

kennis 

Geen kennis Weet ik niet 

Bedrijven 42% 54% 2% 2% 

Hbo-studenten 21% 57% 11% 10% 

de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van de (diverse) beroepen in uw 

bedrijf | het bedrijf waar jij stage loopt? 

 Veel kennis Een beetje 

kennis 

Geen kennis Weet ik niet 

Bedrijven 31% 62% 5% 2% 

Hbo-studenten 25% 64% - 11% 

de opleidingen die nodig zijn voor de uitoefening van (diverse) beroepen in uw bedrijf |  

het bedrijf waar jij stage loopt? 

 Veel kennis Een beetje 

kennis 

Geen kennis Weet ik niet 

Bedrijven 40% 51% 5% 4% 

Hbo-studenten 26% 52% 7% 15% 

de arbeidsomstandigheden en werktijden voor de (diverse) beroepen in uw bedrijf | 

het bedrijf waar jij stage loopt? 
 Veel kennis Een beetje 

kennis 

Geen kennis Weet ik niet 

Bedrijven 11% 60% 27% 2% 

Hbo-studenten 25% 36% 25% 14% 

 

het startsalaris van de (diverse) beroepen in uw bedrijf | het bedrijf waar jij stage loopt? 

 Veel kennis Een beetje 

kennis 

Geen kennis Weet ik niet 

Bedrijven 9% 16% 73% 2% 

Hbo-studenten - 4% 93% 3% 

 

 

 

“Iedere leerling, wat zijn/haar 

instelling ook is, steekt wel iets op 

van een Carrouselbezoek” 

organisatie 

“Leerlingen krijgen door 

de Carrousel een mooi 

beeld van de 

arbeidsmarkt”  

organisatie 
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Studie en Stage 

De hbo-studenten zijn nog aanvullende stellingen voorgelegd met betrekking tot hun 

studie en stage.  

 
Ik heb de leerlingen een juiste indruk kunnen geven van mijn studie 

Klopt helemaal Klopt Klopt niet Klopt helemaal niet 

40% 60% - - 

 
Ik heb de leerlingen een juiste indruk kunnen geven van mijn stage 

Klopt helemaal Klopt Klopt niet Klopt helemaal niet 

21% 68% 4% 7% 

De onderstaande 6 vragen beginnen met: In hoeverre hebben de leerlingen door het derde 

Carrouselbezoek een beeld gekregen van 

 
hoe jij tot jouw studiekeuze bent gekomen? 

Een goed beeld Een redelijk beeld Geen beeld Weet ik niet 

54% 36% 7% 3% 

 

wat jouw studie inhoudt? 
Een goed beeld Een redelijk beeld Geen beeld Weet ik niet 

74% 26% - - 

 
hoe jouw studie jou bevalt? 

Een goed beeld Een redelijk beeld Geen beeld Weet ik niet 

64% 36% - - 

 
wat jouw stage inhoudt? 

Een goed beeld Een redelijk beeld Geen beeld Weet ik niet 

40% 40% 7% 13% 

 

hoe jouw stage jou bevalt? 
Een goed beeld Een redelijk beeld Geen beeld Weet ik niet 

43% 43% 7% 7% 

 
wat voor een beroep jij later wil gaan uitoefenen? 

Een goed beeld Een redelijk beeld Geen beeld Weet ik niet 

18% 57% 21% 4% 

 

  

“Het ongedwongen contact tussen 

leerling en student is goed om te 

hebben! En hierdoor kun je een 

duidelijk beeld scheppen van de 

studie en het werkveld”  

hbo-student 

“Door de Carrousel kun je 

op kleine schaal leerlingen 

ontvangen en goed 

informeren over je studie”  

hbo-student 
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Verbeterpunten voor een volgende havo Carrousel: 

Aan de bedrijven en hbo-studenten is gevraagd wat verbeterpunten zijn voor een 

volgende havo Carrousel. Hieronder worden de tips weergegeven die het vaakst zijn 

benoemd: 

• Meerdere hbo-studenten en bedrijven geven aan dat zij oprechte interesse en 

motivatie voor het Carrouselbezoek vanuit de leerlingen missen. Leerlingen 

(nog) meer indelen op basis van hun voorkeur kan de interesse en motivatie voor 

het bezoek verhogen. Hierbij wordt ook genoemd dat het verplichte karakter van 

de havo Carrousel een demotiverende werking heeft op de leerlingen; er zijn 

bedrijven en hbo-studenten die de tip geven voor een niet-verplichtend karakter 

van de havo Carrousel.  

• Leerlingen beter laten voorbereiden op het Carrouselbezoek. Dit kan 

bijvoorbeeld door ze vooraf informatie te laten opzoeken over waar zij naar toe 

gaan op Carrouselbezoek en de leerlingen vragen laten noteren die ze kunnen 

stellen tijdens het bezoek. Bedrijven en hbo-studenten gaan er vanuit dat dit 

resulteert in meer interactie tussen de professional en de leerlingen en de hbo-

student en de leerlingen.  

• Enkele bedrijven geven de tip om flexibeler te zijn in de data en tijden voor de 

Carrouselbezoeken; een bedrijf  kan leerlingen dan ontvangen op een moment 

dat er ook daadwerkelijk activiteiten zijn in het bedrijf wat leuk is om te laten aan 

leerlingen.  

• Een tip op organisatorisch vlak is het aantal leerlingen dat op Carrouselbezoek 

komt vroegtijdig doorgeven, dit in verband met de voorbereidingen.  

• Een paar bedrijven / hbo-studenten vinden het prettig om wat meer handvatten 

te krijgen voor de invulling van het Carrouselbezoek.  

 

  
“Leerlingen krijgen door het 

Carrouselbezoek een concreet 

beeld van het vak”  

organisatie 

“De havo Carrousel is een 

leuke manier van 

toekomstvoorbereiding!” 

organisatie 
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DRIE JAAR HAVO CARROUSEL OP RIJ; EEN 

VERGELIJKING 
De afgelopen drie Carrouseljaren zijn er vanuit het Projectbureau Carrousel Groningen 

en Drenthe evaluatie-momenten geweest met de deelnemende partijen en hebben 

leerlingen, coördinerende docenten en bezochte bedrijven en hbo-studenten evaluatie-

enquêtes ingevuld; dit alles met het doel om de kwaliteit van de havo Carrousel te 

verbeteren. Gebaseerd op evaluatie-uitkomsten zijn er de afgelopen jaren veranderingen 

doorgevoerd in de (organisatie van de) havo Carrousel. Voorbeelden van deze 

veranderingen zijn dat het keuzeassortiment voor leerlingen tegenwoordig een stuk 

uitgebreider is en dat in het schooljaar 2014-2015 de eerste twee Carrouselbezoeken 

plaats vonden in één week in plaats van verspreid over het schooljaar.  

De Carrousel heeft als doelstelling leerlingen in staat te stellen een bewuste en 

gemotiveerde keuze te maken voor een vervolgopleiding en/of toekomstig beroep door 

de (verdere) ontwikkeling van beroepsbeelden. In alle evaluatieonderzoeken is er 

aandacht besteed aan de bijdrage van de Carrouselbezoeken op de beroepskeuze, 

studiekeuze en de beroepsbeelden van leerlingen. Hieronder zijn de resultaten van de 

afgelopen drie Carrouseljaren naast elkaar weergegeven.  

Beroepskeuze    

Door de Carrouselbezoeken: 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

kan ..% van de leerlingen beter bepalen welke 

beroepen wel/niet bij hem of haar past 

 

67% 

 

69% 

 

76% 

heeft ..% van de leerlingen meer zin gekregen om aan 

het werk te gaan 

 

- 

 

40% 

 

55% 

weet ..% van de leerlingen beter welke beroepen er 

allemaal zijn 

 

46% 

 

43% 

 

64% 

is ..% van de leerlingen meer gaan nadenken over de 

beroepskeuze die ze moet gaan maken 

 

52% 

 

51% 

 

70% 

weet ..% van de leerlingen beter wat ze later wil 

worden 

 

31% 

 

26% 

 

40% 

 

is ..% van de leerlingen van beroepskeuze veranderd 

 

- 

 

8% 

 

14% 
- : vraag niet opgenomen in de evaluatie enquête 

Opleidingskeuze    

Door de Carrouselbezoeken: 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

is ..% van de leerlingen meer gaan nadenken over de 

opleidingskeuze die ze moeten gaan maken 

 

61% 

 

54% 

 

76% 

heeft ..% van de leerlingen meer zin gekregen om aan 

een opleiding te gaan beginnen 

 

38% 

 

66% 

 

61% 

weet ..% van de leerlingen beter welke opleiding hij/zij 

wil gaan doen 

 

37% 

 

32% 

 

36% 

weet ..% van de leerlingen beter welke opleidingen er 

allemaal zijn 

 

37% 

 

40% 

 

54% 

is ..% van de leerlingen van opleidingskeuze veranderd  

- 

 

12% 

 

25% 
- : vraag niet opgenomen in de evaluatie enquête 
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Beroepsbeeld    

Door de Carrouselbezoeken 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

weet ..% van de leerlingen beter welke 

werkzaamheden er bij een beroep horen 

 

73% 

 

75% 

 

74% 

weet ..% van de leerlingen beter welke 

arbeidsomstandigheden er bij een beroep horen 

 

67% 

 

67% 

 

69% 

weet ..% van de leerlingen beter welke kennis / 

vaardigheden er voor een beroep benodigd zijn 

 

66% 

 

59% 

 

77% 

weet ..% van de leerlingen beter welke opleiding er 

voor een beroep benodigd is 

 

74% 

 

59% 

 

78% 

weet ..% van de leerlingen beter welke baankansen er 

zijn voor bepaalde beroepen 

 

- 

 

56% 

 

56% 

weet ..% van de leerlingen beter wat je gaat verdienen 

als je begint met een bepaalde baan 

 

26% 

 

23% 

 

35% 
- : vraag niet opgenomen in de evaluatie enquête 

Deze resultaten laten zien dat de havo Carrousel door de tijd heen een steeds grotere 

bijdrage levert aan de beroepskeuze, de studiekeuze en de (verdere ontwikkeling van 

de) beroepsbeelden van de leerlingen.  

Naast deze positieve ontwikkeling zijn er uit deze evaluatie drie verbeterpunten voor de 

toekomstige havo Carrousels naar voren gekomen: 

• Er moet meer aandacht worden besteed aan de voor- en nabespreking van de 

Carrouselbezoeken. Uit onderzoek blijkt dat een excursie, wat vergelijkbaar is 

met een Carrouselboek, het meest effectief is wanneer deze klassikaal wordt 

voor- en nabesproken.7 Voor leerlingen is het goed om te weten wat zij kunnen 

verwachten van het Carrouselbezoek en voor bedrijven en hbo-studenten is het 

prettig wanneer leerlingen zich hebben voorbereid op het Carrouselbezoek. Ook 

het nabespreken van de Carrouselbezoeken verdient meer aandacht bij de 

volgende Carrousels.  

• In het derde Carrouseljaar gaat het indelen van leerlingen bij bedrijven en 

opleidingen waar zij daadwerkelijke interesse in hebben al een stuk beter dan de 

afgelopen jaren. Tegelijkertijd blijft de indeling van leerlingen een verbeterpunt 

voor de volgende Carrousels, er zijn nog steeds leerlingen die in de evaluatie 

aangeven een bedrijf of opleiding te hebben bezocht waar zij geen enkele 

interesse voor hebben. Wanneer leerlingen geen interesse en/of motivatie 

hebben voor het Carrouselbezoek zal dit bezoek geen bijdrage leveren aan de 

beroepskeuze, studiekeuze en de beroepsbeelden van leerlingen. 

• Op organisatorisch vlak is er winst te behalen door eerder aan bedrijven en hbo-

studenten het aantal leerlingen door te geven die op Carrouselbezoek komen. 

Scholen vinden het ook prettig om vroegtijdig de planning van de Carrouseldagen 

door te krijgen. Verder komt in de evaluatie naar voren dat niet bij elke klas het 

duidelijk was hoe en tot wanneer leerlingen hun voorkeuren konden doorgeven 

voor de Carrouselbezoeken. Verder kan de communicatie naar leerlingen toe 

over waar en wanneer zij verwacht worden beter.     

                                                           

7  Hamers, A.J.C.; Marlet, D.M.; Bressers, M.L.H. (2011) – Check! We gaan op excursie. 


