
Praktische informatie
� Havo-5 leerlingen die in leerjaar 4 op havo

Carrousel zijn geweest, gaan op 27 november

2019 naar hun laatste Carrouselbezoek.

� De havo-4 leerlingen die zich hebben opgegeven

voor de havo Carrousel doen mee op 14 en

16 april 2020.

� Op Carrousel-middagen vervallen voor de

Carrousel leerlingen alle lessen.

� De Carrousel-coördinator informeert de

deelnemende leerlingen en zorgt voor de

coördinatie en organisatie.

� De Carrousel-coördinator neemt contact op met

docenten die meegaan als begeleider.

Informatie voor
docenten

havo carrousel

Editie 2019/2020

Wat is de havo Carrousel?
De havo Carrousel is loopbaanoriëntatie en
- begeleiding in de werkpraktijk. Het is gebaseerd op
de Carrousel-methode waarin leerlingen op een
praktische manier kennismaken met beroepen en
werkgebieden. Het doel is dat leerlingen een
gemotiveerde keuze maken voor een vervolg-
opleiding en toekomstig beroep. 

Zo werkt ‘t
Leerlingen van havo-4 bezoeken in schooljaar 2019/2020

twee keer een bedrijf of instelling. Een bedrijfsbezoek

duurt 2 uur.

Deze twee bezoeken bestaan uit interactieve

programma’s waarin leerlingen een algemeen beeld

krijgen van beroepen. De leerlingen krijgen ook zicht op

opleidingen die bij die beroepen passen.
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De havo-4 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

Carrousel- coördinator  ingepland.

In havo-5  gaan de leerlingen nogmaals 2 uur op carrousel-

bezoek. Dit bezoek gaat dieper in  op het beroep en de

daarbij passende opleiding. Een hbo-stagiair van een

hbo-instelling, die de opleiding volgt en stageloopt bij

het bedrijf waar de havo-leerlingen op bezoek komen,

begeleidt dit bezoek en bereidt het voor.

Wanneer zijn de bedrijfsbezoeken? 

Havo-5: woensdag 27 november 2019

van 13.00-15.00 uur

Havo-4: dinsdag 14 en donderdag 16 april 2020

van 13.00-15.00 uur


