
Over de Carrousel-methode
In het vmbo-onderwijs  is al ruim 10 jaar ervaring opgedaan met de Carrousel-methode. De vmbo Carrousel  is

daar zeer succesvol. Uit onderzoek blijkt dat vmbo’ers die meedoen bewustere keuzes maken voor een vervolg-

opleiding en toekomstig beroep. In het eerste jaar op het mbo switchen ze minder tussen opleidingen.  
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Beroepsoriëntatie voor
havo leerlingen

Veel havo-leerlingen hebben grote moeite met het kiezen van een vervolgopleiding. De mogelijk-
heden na de havo zijn talrijk, maar dat maakt de keuze er juist niet gemakkelijker op. Want wat
moet je kiezen als je eigenlijk niet weet wat een beroep inhoudt? Regelmatig leidt dat ertoe dat
leerlingen tijdens hun havo-opleiding ongemotiveerd raken waardoor ze blijven zitten. En soms
maken ze verkeerde keuzes, met uitval en switchen tussen opleidingen op het hbo tot gevolg. 

‘Wat doe jij na je havo?’

Bewust keuzes maken

De middelbare scholen CSG Wessel Gansfort,
CSG Augustinus, H.N. Werkman College-Stads-
lyceum,  en Winkler Prins onderkennen de keuze-
problematiek van hun havo-leerlingen. Met
praktische beroepsoriëntatie willen deze scholen
ze ondersteunen bij het keuzeproces voor een
vervolgopleiding en een toekomstig beroep.

Havo Carrousel

In het derde leerjaar bereiden havo-leerlingen van de

genoemde  scholen zich voor op hun profielkeuze. Vanaf

2012 is er in het vierde leerjaar een loopbaanoriëntatie-

moment bij gekomen ; de leerlingen doen dan ook mee aan

de havo Carrousel.

De havo Carrousel is gebaseerd op de zogenaamde 

Carrousel-methode waarin leerlingen op een praktische 

manier kennismaken met beroepen en werkgebieden.

Het doel van de Carrousel-methode is dat leerlingen een

gemotiveerde keuze maken voor een vervolgopleiding en

toekomstig beroep.



Hoe werkt de havo Carrousel?

De opzet en organisatie van de havo Carrousel is
grotendeels hetzelfde als de methodiek van de
vmbo Carrousel. Het verschil is dat de havo-
variant nog iets dieper ingaat op de koppeling
tussen beroep en opleiding. Zo werkt het:

De havo-leerling bezoekt in havo-4 twee keer een

bedrijf of instelling en in havo-5 nog een keer een

bedrijf of instelling. Een bedrijfsbezoek duurt 2 uur.

De havo leerlingen geven voorafgaand aan de havo

Carrousel aan  met welke opleidingen/ beroepen ze

tijdens een Carrousel-bezoek willen kennismaken. Op

basis van deze voorkeuren worden ze door de decaan

ingepland.

De twee bezoeken in havo-4 bestaan uit interactieve

programma’s waarin de leerling een algemeen beeld

krijgt van beroepen. De leerling krijgt ook zicht op

opleidingen die bij die beroepen passen. 

Het derde bezoek in havo-5  gaat vervolgens dieper in

op het beroep en de daarbij passende opleiding. Een

hbo-stagiair, die de opleiding volgt en stage loopt bij

het bedrijf waar de havo-leerlingen op bezoek komen,

begeleidt dit bezoek en bereidt het voor.
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De voordelen op een rij

Leerlingen leren beroepen kennen met voldoende

perspectief op de arbeidsmarkt. Hun kennis over

beroepen, opleidingen, bedrijven en instellingen

wordt verbreed en het toekomstperspectief na de

havo-opleiding wordt duidelijker. 

De havo Carrousel sluit inhoudelijk en

organisatorisch aan bij andere loopbaan- en

beroepsoriëntatie-activiteiten. Daarmee is een

doorlopende leerlijn gewaarborgd en komen

bedrijven en instellingen op een gestructureerde

manier in contact met scholen en havo-leerlingen. 

Het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en het

werkveld  stemmen de inhoud van de havo

Carrousel zorgvuldig met elkaar af. Er wordt

daarvoor gebruikgemaakt van een bestaande

overlegstructuur. 

De havo Carrousel biedt organisaties de gelegenheid

om op een laagdrempelige manier in contact te

komen met een interessante doelgroep.

De tijdsinvestering is betrekkelijk laag omdat de

leerlingen groepsgewijs op bezoek komen. 
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Beroepsoriëntatie voor
havo leerlingen

Voor vragen over de havo Carrousel kunt u bellen of mailen met OTP Groningen (050) 210 34 31 of kijk op:

www.otp.nl

Wanneer zijn de bedrijfsbezoeken?

De bezoeken zijn op dinsdag 14 en donderdag 16 april 2020 van 13.00-15.00 uur.
Bedrijven kunnen één dag of beide dagen deelnemen aan de Carrousel.


