
VMBOcarrousel
vmbo Carrousel: wat is dat
en waarom doe jij mee?

Maak kennis met beroepen 
in de sector Groen, Techniek,
Economie en Zorg & Welzijn

inhoud

> leerlingenboekje

Van 21 t/m 24 januari 2020 organiseert jouw school een vmbo Carrousel voor
vierdejaars leerlingen van de Theoretische en Gemengde Leerweg. Tijdens deze
Carrouselweek bezoek jij drie bedrijven of instellingen. Je maakt dan kennis met
beroepen in de praktijk. Zo ontdek je wat je wel en niet leuk vindt en kies je straks
na je eindexamen bewuster voor een vervolgopleiding of beroep. 

carrouselweek 21 t/m 24 januari 2020
KENNISMAKEN MET BEROEPEN
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>

Voor vmbo-leerlingen van het Dollard College,

Ubbo Emmius en Winkler Prins vmbo
carrousel
GRONINGEN & DRENTHE
ONDERDEEL VAN STICHTING OTP



Speciale website voor leerlingen

Vmbo Carrousel heeft een speciale website voor
leerlingen die meedoen aan vmbo Carrousel 
vmbo.carrouselgroningenendrenthe.nl.
Binnenkort krijg je een e-mail met een link naar die
website en een wachtwoord. Als je inlogt kom je op
jouw persoonlijke Carrousel-pagina. 

zo kies je beroepen uit

Op je persoonlijke pagina zie je een tabblad
Voorkeuren. Op die pagina moet je minimaal vijf
beroepen kiezen die jij leuk vindt. 

Volgend jaar in januari doe jij mee met vmbo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie
voor vierdejaars leerlingen van de Theoretische en Gemengde Leerweg. 

Handige websites met informatie over beroepen en opleidingen

3x op bezoek

In januari, tijdens vmbo Carrousel, bezoek je drie
bedrijven of instellingen. Je ontmoet dan mede-
werkers die daar werken. Zij geven je informatie
over hun organisatie en beroep. 

Ontdek wat je leuk vindt

Als je op bezoek gaat bij een bedrijf of instelling,
maak je kennis met de praktijk. Zo doe je ervaringen
op. Je ontdekt wat je leuk vindt maar ook wat je niet
leuk vindt. Dat laatste is net zo belangrijk want op
die manier kom je erachter of een beroep of oplei-
ding bij jou past.

vmbo carrousel: hoe werkt dat? 

Aan vmbo Carrousel doen verschillende bedrijven en
instellingen mee. Zij bieden vmbo-leerlingen de kans
om te zien wat een beroep in de praktijk inhoudt. Jij
mag doorgeven in welke beroepen je geïnteresseerd
bent. Je mentor of decaan bekijkt dan bij welk
bedrijf of instelling je het beste op bezoek kan gaan. 

carrousel=beroepsoriëntatie

Vind je het moeilijk om beroepen uit te
kiezen? Heb je geen mailtje gehad of
begrijp je iets niet? Stel je vragen aan je
decaan of mentor. 

Hulp nodig? Vragen?
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www.kiesmbo.nl (voor alle sectoren)
www.mbostart.nl (voor alle sectoren)

www.youchooz.nl
(voor beroepen in de sector zorg & welzijn)
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vmbo Carrousel: wat moet 
je doen? en wanneer?
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Verdiep je
in beroepen
en sectoren

bespreek je
interesses

met je mentor

kies minimaal 
5 beroepen

uit

Begin oktober 2019
> informatie over vmbo Carrousel
lezen

> websites over beroepen en
opleidingen bekijken

> nadenken over beroepen die jij
interessant vindt om in het echt
te gaan bekijken

Vóór 11 oktober 2019
> interesses bespreken met je
mentor of decaan

> inloggen op je persoonlijke
Carrousel-pagina

> beroepen aanvinken (let op:
minimaal 5)

Na de kerstvakantie
> je voorbereiden op je bezoeken 

Van 21 t/m 24 januari 2020
> 3x op bezoek bij een bedrijf of
instelling

> evalueren, reflectieverslag
schrijven of een presentatie
geven

stappenplan

Je vindt jouw persoonlijke
Carrousel webpagina op: 
vmbo.carrouselgroningenendrenthe.nl

log in op
de carrousel

website



Zo maak je jouw Carrousel
tot een succes
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> Bekijk de websites van de bedrijven waar jij op
bezoek gaat. Print eventueel wat informatie uit en
lees dat goed door.

> Bedenk drie vragen die je tijdens je bezoek wilt
stellen en neem deze mee naar het bezoek.
Hiernaast zie je een paar voorbeelden.

Je decaan of mentor overlegt met jou hoe je het
beste naar het bedrijf of de instelling kunt reizen. 

Tip: Voorkom dat je te laat komt.
Bereken van tevoren hoe lang je reistijd is.
Dat kun je bijvoorbeeld doen met Google Maps. 

Natuurlijk: je gedraagt je correct tijdens een
bezoek. Een paar tips:
> Kom altijd op tijd. Meld je bij de receptie of bij
een medewerker die daar werkt. 

> Geef de mensen die je ontvangen een hand en
stel je voor met je naam.

> Tijdens het bezoek: geen kauwgom en je 
mobiel uitzetten.

> Spreek alle mensen die bij het bedrijf werken
aan met ‘u’.

> Besteed aandacht aan je uiterlijk: kleed je
netjes.

> Belangrijk: toon interesse. Stel vragen, wees actief.

Na elk bezoek ga je evalueren. Vaak doe je dat direct
na afloop van een bezoek en ook nog een keer op
school. Je decaan of mentor geeft je hier meer
informatie over. 

bereid je goed voor waT wil je weten?

maak een reisschema

gedraag je als een gast

evalueer

Dit kan je vragen tijdens een 
carrouselbezoek:

schrijf hier jouw eigen vragen

> Hoe bent u in dit beroep terechtgekomen?

> Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

> Welke opleiding heeft u gedaan?

> Wat vindt u leuk en niet leuk aan uw baan?

> Waarom zou u dit beroep aanraden? 

> Heeft u tips voor mij als ik op zoek ben 
naar mijn toekomstige beroepsopleiding? 



techniek

� Chemisch Analist

� Defensie/ VEVA

� Maritiem officier

� Operationeel technicus

� Servicemonteur Werktuigbouw

� Allround Constructiemedewerker

� Monteur Installatietechniek

� Technicus elektrotechnische installaties

� Medewerker Logistiek en Transport

� Technisch tekenaar

� Autotechnicus

� Bouwkundige

� Schilder/ stukadoor

groen

� Akkerbouwer

� Bloemist

� Veehouder

� Cultuurtechniek en Waterbeheer

� Dier

zorg en welzijn

� Medisch analist

� Apothekersassistent

� Doktersasssistent

� Tandartsassistent

� Kraamverzorgende

� Verpleegkundige

� Medewerker maatschappelijke zorg

� Pedagogisch medewerker kinderopvang

� Verzorgende-IG

� Sociaal Cultureel Werker

� Schoonheidsspecialist

� Kapper

� Onderwijsassistent

� Medewerker Sport & bewegen

economie

� Hotelschool

� Mediavormgever

� Junior Accountmanager

� Klantmedewerker Bank & Verzekeringen

� Ondernemer retail

� Bedrijfsadministrateur

� IT Developer

� IT Beheerder

� Medewerker Marketing en Communicatie

� Secretaresse
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beroepenlijst
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Dit zijn mijn interesses voor vmbo Carrousel 2020

SECTOR:

BEROEP:

SECTOR:

BEROEP:

SECTOR:

BEROEP:

SECTOR:

BEROEP:

SECTOR:

BEROEP:

interesseformulier



Staat het beroep van je keuze niet in de beroepenlijst op de website,
vul dat beroep dan hieronder in:

ik zou graag kennismaken met het beroep:

NAAM LEERLING:

KLAS:

SCHOOL:
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speciale wens

vmbo
carrousel
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