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Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo
carrousel

Informatie voor hbo-studenten



Beroepsoriëntatie in de praktijk

Een grote groep bedrijven en instellingen organiseert

samen met vijf middelbare scholen voor de achtste keer de

havo Carrousel. Die scholen zijn CSG Wessel Gansfort,

CSG Augustinus, H.N. Werkman College-Stadslyceum, 

Dr. Nassau College en Winkler Prins.

Havo-4 leerlingen die op deze scholen zitten,  krijgen met

de havo Carrousel de kans om beroepsoriëntatie in de

praktijk op te doen. 

Je weet het vast nog wel: een studie

kiezen kan knap lastig zijn. Vooral als je in 

havo-5 zit en nog niet weet wat je later wilt

worden. Laat staan welke opleiding daarbij

hoort. 

Na de havo kan je alle kanten op, maar

juist die grote keuze maakt het er niet

gemakkelijker op. Het is dan prettig om

van hbo-studenten en professionals meer

te horen over beroepen en studies die

daarbij passen. En dat is precies wat de

havo Carrousel doet. 

In deze folder lees je meer over deze vorm

van beroepsoriëntatie en jouw rol als

hbo-student hierin. 

Een studie kiezen ... 

Waarom is het belangrijk?

In het kort is de havo Carrousel een evenement waarbij

havo leerlingen op bezoek gaan bij drie organisaties. Tijdens

de eerste twee bezoeken in havo-4 hebben de leerlingen

gesprekken met professionals gehad over beroep en

carrière. Tijdens het derde bezoek in havo-5 ontmoeten ze

een hbo-stagiair. De leerlingen krijgen dan niet alleen

informatie over het beroep, maar ook over de studie(s) die

hierbij horen.

Beter beeld van opleidingen en beroepen

Leerlingen leren met de havo Carrousel beroepen

kennen, maar ook opleidingen, bedrijven en instellingen.

Daarmee wordt hun kennis breder en hun ideeën over de

toekomst na de havo duidelijker. De verwachting is dat dit ze

motiveert en dat daardoor het (grote) aantal zittenblijvers

in havo-4 afneemt. Het voorkomt ook dat leerlingen na

havo-5 een opleiding of beroep kiezen op basis van

verkeerde ideeën of verwachtingen.

Woensdag 27 november 2019

ronde 1: 13.00- 14.00 uur

ronde 2: 14.00 -15.00 uur



Zo werkt de havo Carrousel 

De havo 4-leerlingen geven voorafgaand aan de havo

Carrousel aan  met welke beroepen/opleidingen ze

tijdens een Carrousel-bezoek willen kennismaken.

Op basis van deze voorkeuren worden ze door de

Carrousel-coördinator  ingepland.

De havo-leerling bezoekt drie keer een bedrijf of

instelling. 

De eerste twee bezoeken in havo-4 bestaan uit

programma’s bij bedrijven waarin de leerling een

algemeen beeld krijgt van beroepen.

In het derde bezoek in havo-5, waarin jij als hbo-

student de hoofdrol speelt, wordt dieper ingegaan

op het beroep en de daarbij passende opleiding. De

hbo-student begeleidt dit bezoek en bereidt het voor.

(Ook de havoleerlingen bereiden het bezoek voor.)

Het derde bezoek is gepland op woensdag 27

november 2019. Samen met andere hbo-studenten

ontvang je op jouw stageplek maximaal twee keer een

groepje leerlingen tussen de 3 en 8 personen.

Elk bezoek duurt een uur en is gepland van

13.00- 14.00 en van 14.00- 15.00 uur.

Na afloop word je gevraagd een digitale evaluatie in te

vullen over je ervaringen. 

�

�

�

�

�

�

Wat wordt er van jou verwacht? 

De leerlingen die meedoen aan de havo Carrousel zijn

jongeren van gemiddeld 15 à 16 jaar. Ze vinden het best

spannend om op bedrijfsbezoek te gaan. Stel de leerlingen

daarom op hun gemak. Vertel wat je gaat doen en geef

praktische informatie. Wees eerlijk! Wees  enthousiast!

Vertel veel over jezelf. Als je je werkplek kan laten zien, of iets

van jouw werk, dan vinden de leerlingen dat waarschijnlijk

heel interessant. Het is het leukst als er een echt gesprek

tussen jullie tot stand komt.  Laat de leerling daarom ook

veel vragen stellen.

Wat kan jij vertellen? 

- Hoe heb jij je studie gekozen? 

- Hoe bevalt je studie? 

- Welke andere studies leken je interessant? 

- Hoe bevalt het studentenleven?

- Hoe bevalt je stageplaats en je stageopdracht?

Wat houdt het in?  

- Wat hoop je zelf later te gaan doen? 

Hoe jij het bezoek aanpakt mag je zelf bepalen. Maar houd in

gedachten dat het maar een kort bezoek is van een uur en

pas daar je programma op aan. Als jij de leerlingen een

indruk kunt geven van je stage en je studie, dan help je ze al

enorm bij hun studiekeuze. 

Aanvullende informatie

Heb je behoefte aan meer praktische houvast? Kijk dan op

de bijlage voor tips en een voorbeeldprogramma. 

Je krijgt ook nog brochures van jouw opleiding. 

Datum: woensdag 27 november 2019

Locatie: Instelling/bedrijf waar je stage loopt

Tijd: havo-leerlingen groep 1: 13:00-14:00 uur

havo-leerlingen groep 2: 14:00-15:00 uur

Je ontvangt maximaal 2x een groep van 3 tot 8

havo-5 leerlingen

Meer informatie:

www.otp.nl

info@otp.nl

Praktische informatie
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Aan de havo Carrousel doen leerlingen mee van  CSG Wessel Gansfort, CSG Augustinus,

H.N. Werkman College-Stadslyceum, Dr. Nassau College en Winkler Prins

Schooljaar 2019-2020

Beroepsoriëntatie voor havo-5 leerlingen


