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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 sector in het vierde leerjaar

én bij het kiezen van een vervolgopleiding en

toekomstig beroep.

Van 2 t/m 5 maart 2020 bezoeken honderden vmbo

leerlingen van de Theoretische en Gemengde Leerweg

bedrijven en instellingen in de stad Groningen en

omstreken. Ze doen mee aan vmbo Carrousel en maken

in de praktijk kennis met een aantal beroepen.

Meedoen aan vmbo Carrousel helpt ze bij het kiezen

van een sector in het vierde leerjaar én bij het maken

van een betere keuze voor een vervolgopleiding en

toekomstig beroep.

Voor leerlingen van CSG Augustinus, CSG Selion,

CSG Wessel Gansfort en CSG Winsum.

> Vanuit verschillende middelbare scholen in de stad

Groningen en omgeving doen alle vmbo-3 leerlingen

mee aan de vmbo Carrousel van 2 t/m 5 maart 2020.

> De leerlingen gaan drie keer een dagdeel op bezoek

bij een bedrijf of instelling

> De leerlingen geven van tevoren aan in welke

beroepen ze geïnteresseerd zijn

> De bezoeken vinden plaats in de sectoren Groen,

Techniek, Economie en Zorg & Welzijn

> De Carrousel-coördinator informeert de deelnemende

leerlingen waar ze op bezoek gaan en zorgt voor de

coördinatie en organisatie

> De Carrousel-coördinator neemt contact op met

docenten die meegaan als begeleider en geeft aan wat

er van hen wordt verwacht

> Meer informatie op:

www.otp.nl
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