
Havo Carrousel 

Voorbeeld-programma in 8 stappen
1. Ontvangst van de leerlingen

2. Kennismaken met elkaar

3. Toelichting geven over je stage en je stage-opdracht

a. Wat is je opdracht

b. Waarom heb je voor deze opdracht gekozen

c. Wat is er leuk aan en wat niet

d. Wat heb je er tot nu toe van geleerd

4. Voorlichting over studie en beroepsmogelijkheden

a. Hoe zit je studie in elkaar

b. Wat kun je hiermee worden

c. Toelatingseisen

d. Wat zijn vergelijkbare studies

e. Hoe heb jij je studiekeuze gemaakt

5. Jouw ervaringen in het studentenleven

6. Mogelijkheid geven voor het stellen van vragen

7. Korte rondleiding met uitleg over de organisatie waar je

stageloopt (optioneel) 

8. Gesprek met een professional van de instelling of het

bedrijf waar je stage loopt (stagebegeleider) die toelich-

ting geeft over beroep / carrière (optioneel) 

Dit kan jij ze ook vertellen 
� Waarom past deze studie bij jou? 

Voor wie is deze studie echt geschikt? 

� Welke andere studies leken je interessant? 

Waarom heb je daar uiteindelijk niet voor gekozen? 

� Is deze studie moeilijk? Hoeveel uur moet je studeren?

� Wat hoop je zelf later te gaan doen? 

Voelen, kijken, denken, doen!
Hoe leren de havo-leerlingen het meest van jou? Door ze te

laten voelen, kijken, denken en doen! Zo doe je dat: 

Voelen

� geef ze een hartelijk ontvangst

� vertel anekdotes

� maak uitgebreid kennis met elkaar 

Kijken 

� geef een rondleiding op jouw stageplek 

� geef een presentatie met beelden: foto’s, filmpjes 

� vertel over verhalen uit de praktijk

Denken

� laat leerlingen vragen stellen en beantwoord ze

� spreek verwachtingen uit: dit doen we wel en dat niet

� evalueer het bezoek, vraag wat ze hebben geleerd

Doen

� laat leerlingen een taak van jou uitvoeren

� of laat ze een simulatie doen of een opdracht maken

Beroepsoriëntatie voor havo-5 leerlingen
www.otp.nl

5 tips voor een goede presentatie
1. Bereid je goed voor 

2. Bedenk wat havo-5 leerlingen leerlingen

interessant vinden om te weten 

3. Vertel je verhaal kort en bondig

4. Laat ruimte voor het stellen van vragen

5. Zorg voor een eerlijk verhaal. Vertel de dingen die

je leuk vindt, maar ook de dingen die je tijdens de

studie wat lastiger vindt.

Informatie voor hbo-studenten
havo carrousel
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