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Vmbo Carrousel: praktische beroepsoriëntatie 
Vmbo Carrousel is een praktische vorm van beroeps-

oriëntatie, bedoeld voor derde- en vierdejaars vmbo

leerlingen. Tijdens een vmbo Carrousel mogen

leerlingen zich breed oriënteren. Ze bezoeken samen

met medeleerlingen bedrijven en instellingen en doen

daar beroepservaring op. Zo ontdekken ze wat ze leuk

vinden, maar ook wat ze minder leuk vinden. Dat helpt

ze bij het kiezen van een vervolgopleiding en

toekomstig beroep.

In het echt ervaringen opdoen
In Groningen en Drenthe worden er dankzij de inzet

van talloze regionale bedrijven en instellingen elk jaar

diverse Carrousels georganiseerd. In januari 2020

vindt er in Oost-Groningen voor de 14e keer een vmbo

Carrousel plaats voor vmbo’ers van de Theoretische

en Gemengde Leerweg. De meeste leerlingen weten

nog niet precies in welk beroep ze geïnteresseerd

zijn, of zijn nog helemaal niet bezig met hun vervolg-

opleiding. Maar door mee te doen met Carrousel

krijgen ze de mogelijkheid een kijkje te nemen in de

praktijk. Hierdoor vormen ze beroepsbeelden en gaan

ze nadenken over hun vervolgopleiding.
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Van 21 t/m 24 januari 2020 bezoeken honderden vmbo

leerlingen van de Theoretische en Gemengde Leerweg,

bedrijven en instellingen in Oost-Groningen. Ze doen

mee aan vmbo Carrousel en maken in de praktijk kennis

met beroepen. Meedoen aan vmbo Carrousel helpt ze

een betere keuze te maken voor een vervolgopleiding

en toekomstig beroep. 
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3 activiteiten bij 3 verschillende organisaties
Aan vmbo Carrousel in Oost-Groningen doen in 2020

leerlingen mee van de Theoretische en Gemengde

Leerweg van het Dollard College (Bellingwedde, Pekela,

Winschoten, Woldendorp), Ubbo Emmius (Onstwedde,

Winschoten) en Winkler Prins (Veendam). Wanneer u

meedoet, kan het uw organisatie veel opleveren: denk

aan naamsbekendheid,  de loopbaanmogelijkheden in

de branche promoten of een maatschappelijke bijdrage

leveren. Geef de leerling tijdens het bezoek een eerlijk

en duidelijk beroepsbeeld. Het werkt het beste als u en

uw collega’s de leerlingen veel laten zien en vooral

dingen laten doen. Alle leerlingen gaan in de Carrousel-

week drie keer bij verschillende organisaties op bezoek.

Een ochtendprogramma eindigt altijd om 12.00 uur en

een middagprogramma begint vanaf 13.00 uur. Een

Carrouselbezoek duurt meestal 2 tot 2,5 uur.    

Leerling: gemiddeld 16 jaar, weinig beroepskennis
Leerlingen van de Theoretische en Gemengde Leerweg

die meedoen aan vmbo Carrousel in Oost-Groningen

zijn gemiddeld 16 jaar. In mei 2020 doen ze eindexamen.

Daarna gaat 75% naar het mbo niveau 3 of 4 en 25%

gaat naar havo 4. Deze leerlingen moeten binnenkort

allemaal een vervolgopleiding kiezen. Voor de meesten

is die keuze erg lastig. Vaak weten ze vrij weinig over

Wilt u meer informatie?
Informatie over het begeleiden van leerlingen en het ontwikkelen van een aansprekend programma vindt u in de

folder ‘Leerlingen in mijn bedrijf’ uitgegeven door het SBB. Deze kunt u opvragen bij OTP.

Voor vragen over vmbo Carrousel kunt u bellen of

mailen met OTP Groningen (050) 210 34 31

info@otp.nl

www.otp.nl

Doet uw organisatie mee aan vmbo Carrousel? Geef

dan uw mbo- of hbo-stagiair een actieve rol in het

programma. Vmbo’ers vinden het leuk én interessant

om informatie van leeftijdsgenoten te krijgen.

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.

Vmbo Carrousel wordt voor u én de leerling een succes

als u de leerling de kans biedt een beroep in het echt

mee te maken. Laat ze niet alleen luisteren of iets

bekijken. Zorg er vooral voor dat ze actief bezig zijn. 

beroepen en soms is het beeld dat ze ervan hebben

vaag of vertekend. Juist daarom is er vmbo Carrousel.

Vmbo Carrousel helpt deze leerlingen om te ontdekken

wat wel of niet bij ze past. En dat helpt ze bij het maken

van een goede keuze voor een vervolgopleiding en

toekomstig beroep.
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