
BLIKSEMSTAGE
EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN EEN BEDRIJF

LESMATERIAAL VOOR VMBO 1
HANDLEIDING VOOR DE DOCENT  

EN WERKBLADEN VOOR LEERLINGEN



Te veel jongeren vallen uit op het (v)mbo. Ze maken een verkeerde 
studiekeuze of slagen er niet in hun stage af te ronden. Vaak groeien 
deze jongeren op in wijken met sociaal-economische achterstand 
en weinig rolmodellen. Dit biedt hen minder kansen zich te 
ontplooien: persoonlijk, maatschappelijk en economisch.

JINC laat jongeren van 8 tot 16 jaar ervaren wat er te koop is op de 
arbeidsmarkt en welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt. Met 
de projecten van JINC worden jaarlijks duizenden leerlingen van de 
basisschool en het vmbo bereikt. Het doel: een juiste studiekeuze, 
minder kans op schooluitval en beter zicht op werk.

JINC is een vereniging die grotendeels wordt gefinancierd door het 
bedrijfsleven. Ruim 1.000 bedrijven en instellingen hebben zich 
(financieel) verbonden aan JINC. Ze stellen hun medewerkers 
beschikbaar als vrijwilliger, bijvoorbeeld als trainer of als coach.

De structurele bijdrage van bedrijven zorgt ervoor dat JINC niet 
afhankelijk is van subsidies. Hierdoor is het mogelijk snel en 
slagvaardig te opereren. Projecten zijn er niet voor even, maar 
kennen continuïteit. JINC is in 2003 opgericht.

www.jinc.nl
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Achterin de handleiding vindt u de werk-
bladen van de lessen. Deze kunt u in een keer 
voor alle leerlingen kopieren en bundelen.  
De leerlingen bouwen zo aan een persoonlijke 
Bliksemstagemap, die ze bij een volgende 
Bliksemstage kunnen gebruiken om terug te 
blikken. Op deze manier wordt de impact van 
de Bliksemstages vergroot.

HANDIG!

BLIKSEMSTAGES  
IN HET KORT
Een Bliksemstage is een bedrijfsbezoek van een dagdeel waarbij basisschool-
leerlingen (groep 7 en 8) of vmbo-leerlingen (klas 1 en 2) een kijkje nemen achter 
de schermen van een bedrijf en zelf ook even mogen meewerken. De leerlingen 
krijgen op deze manier een beeld van de verschillende beroepen, de werkzaam-
heden in het bedrijf en de vaardigheden die nodig zijn om er te werken.  
De Bliksemstages helpen vmbo-leerlingen bij het maken van een keuze voor een 
sector.

Voor een maximaal effect van het bedrijfsbezoek is een goede voorbereiding en 
reflectie noodzakelijk. U vindt in deze handleiding alle lessen en werkbladen. 

Een Bliksemstage duurt ongeveer 2,5 uur en bestaat uit drie onderdelen:
–  een kennismaking met een korte presentatie over het bedrijf
–  een rondleiding waarbij de leerlingen kennismaken met de verschillende  

beroepen in het bedrijf
–  een praktisch deel waarbij de leerlingen een opdracht doen (meewerken)

De leerlingen bezoeken de bedrijven in groepjes van circa acht en worden 
begeleid vanuit school. Het bezoek wordt in de klas voorbereid en naderhand 
reflecteren de leerlingen op de Bliksemstage met behulp van het lesmateriaal  
dat door JINC is ontwikkeld.

Jaarlijks gaan ruim 21.000 leerlingen uit Amsterdam, Kennemerland, Rotterdam, 
Utrecht, Almere en Brabant op Bliksemstage bij meer dan 1.100 (filialen van) 
verschillende bedrijven: banden verwisselen bij een autogarage, in de huid 
kruipen van een advocaat, eigen crème maken bij een apotheek of meehelpen 
achter de kassa bij een supermarkt. De ervaring leert dat elk bedrijf een boeiend 
en gevarieerd programma kan aanbieden.

:
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HOE HET WERKT
Een succesvolle Bliksemstage bestaat naast het 
bedrijfsbezoek uit voorbereiding én reflectie. 
Deze laatste twee zijn essentieel om leerlingen 
actief te betrekken bij beroepsoriëntatie. 

STAP 1 Voorbereiding
In deze handleiding vindt u twee voorbereidende 
lessen. Deze zorgen dat de leerlingen weten wat 
ze kunnen verwachten. In de eerste les staat 
beroepsoriëntatie centraal. In de tweede les 
bereiden de leerlingen het bedrijfsbezoek voor.

Les 1a  Beroepen om je heen   40 min.
 (bij 1e Bliksemstage)

Les 1b  Beroepen in beeld  40 min.
 (bij 2e Bliksemstage)

Les 2  Voorbereiding Bliksemstage   40 min.
   

STAP 2 Bedrijfsbezoek
De kern van de Bliksemstage is het bedrijfs-
bezoek. De leerlingen bezoeken onder begelei-
ding van school een bedrijf.  

STAP 3 Reflectie
Een Bliksemstage heeft het meeste effect 
wanneer de leerlingen na afloop op het bedrijfs-
bezoek reflecteren. Welke beroepen hebben ze 
gezien? Klopte het beeld dat ze van het bedrijf 
hadden? Is dit beeld door het bezoek veranderd? 
De leerlingen wisselen hun ervaringen uit met 
elkaar, met hun ouders en maken een verslag.  
JINC stuurt de verslagen op naar het bedrijf.

Les 3  Interview 15 min. 
 (huiswerkles bij 1e Bliksemstage)
 
Les 4 Reflectie   30 min.

Les 5  Verslag   30 min.
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LES 1A 
BEROEPEN OM JE HEEN 
(bij 1e Bliksemstage)

Doel: 
– de leerlingen krijgen inzicht in kenmerken en werkzaamheden van verschillende beroepen
– de leerlingen ontdekken welk beroep mensen in hun omgeving hebben

Materiaal: Werkblad 1a - Beroepen om je heen
Tijdsindicatie: 40 minuten
Voorbereiding: Indien mogelijk de les geven in een lokaal waar computers beschikbaar zijn.

LESINHOUD: 
Inleiding: 
Om de leerlingen te laten nadenken over kenmerken van diverse beroepen start  
de les met de quiz op werkblad 1a (deze kan individueel of klassikaal gemaakt  
worden). Wie heeft de meeste antwoorden goed? De antwoorden vindt u hieronder.

Kern: 
De leerlingen maken opdracht 2 ‘beroepen in je omgeving’. Elke leerling kiest drie personen  
uit zijn/haar omgeving met een interessant beroep. Vervolgens onderzoeken de leerlingen  
het beroep en vullen het werkblad in. Welke kleding draag je? Hoe ziet je werkplek eruit?  
Wat zijn je taken? Welke materialen gebruik je bij dit beroep? 
Meer informatie over de beroepen kunnen de leerlingen achterhalen via internet, 
bijvoorbeeld www.beroepeninbeeld.nl, of door iemand iemand te interviewen. 

Afsluiting: 
Bespreek met de leerlingen welke beroepen ze beschreven hebben. Heeft iemand een beroep  
gevonden dat goed bij hem/haar zelf past?

Als je zeker wilt zijn van een baan kun 
je beter een technisch beroep kiezen dan 
administratief werk doen.
Waar. Er is een tekort aan technisch 
personeel, zo groot zelfs dat het kabi-
net samen met het onderwijs, werk nemers 
en -gevers uit de branche het Techniek-
pact in het leven hebben geroepen. Zie 
ook www.techniekpact.nl 

Als je veel vakantie wilt, moet je  
in de horeca gaan werken.
Niet waar. In de horeca werk je vaak 
juist als andere mensen vakantie hebben 
en je maakt vaak lange dagen.

Als je ’s ochtends moeilijk uit je bed 
kunt komen, kun je beter niet in de bouw 
werken. 
Waar. Bouwvakkers beginnen vroeg met hun 
werk (en zijn ook vroeg weer klaar).

Als je je eigen zaak hebt, kun je veel 
vaker op vakantie.
Niet Waar. Waarschijnlijk maak je veel 
meer uren dan iemand die in loondienst 
is.

Als je een beetje lui bent, kun je het 
beste kapper worden.
Niet Waar. Kappers staan de hele dag,  
het is een fysiek zwaar beroep.

Als je snel vindt dat mensen zeuren,  
kun je beter niet in een kledingzaak 
gaan werken.
Waar. Een verkoper moet klantvriendelijk 
zijn en aardig blijven tegen zeurende 
klanten.

Als je eigenwijs bent, kun je maar  
beter je eigen bedrijf beginnen.
Waar. Waarschijnlijk moet je hard werken, 
maar je bent wél je eigen baas.
 

Waar of niet waar?
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LES 1B 
BEROEPEN  
IN BEELD 
(bij 2e Bliksemstage)

Doel: 
–  de leerlingen krijgen inzicht in verschillende soorten beroepen en sectoren
–  de leerlingen ontdekken welke sectoren bij hun interesses passen

Materiaal: Werkblad 1b - Beroepen in beeld
Tijdsindicatie: 40 minuten

LESINHOUD: 
Inleiding: 
De les start met een klassikale terugblik op de vorige Bliksemstage. Bij welke 
bedrijven zijn de leerlingen geweest? Welke beroepen hebben de leerlingen daar 
gezien? Bij welke sectoren horen deze beroepen?  
Wat zijn de kenmerken van deze beroepen?  
– Veel zitten/bewegen?
– Zelfstandig werken/samenwerken?
– Op een plek werken/veel onderweg zijn?
– Welke opleiding heb je nodig voor dit beroep?
– Ben je wel/niet eigen baas?
– Moet je speciale kleding aan?
– Werk je binnen of buiten?
– Is het werk waarbij je veel moet nadenken?
– Is het werk waarbij je veel moet doen?

Kern: 
De leerlingen maken de opdrachten 1 en 2 van werkblad 1b.

Afsluiting:  
Bespreek de opdrachten in de klas.
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LES 2 
VOORBEREIDING  
BLIKSEMSTAGE 
Doel:   
–  de leerlingen maken kennis met het bedrijf waar ze naartoe gaan tijdens de Bliksemstage
–  de leerlingen bereiden het bedrijfsbezoek voor

Materiaal:  Werkblad 2.1 - Voorbereiding Bliksemstage  
Werkblad 2.2 - Bedrijfsbezoek  
Computers om informatie op te zoeken

Tijdsindicatie: 40 minuten

LESINHOUD: 
Inleiding:
–  Vertel de leerlingen dat ze binnenkort (weer) in groepen op Bliksemstage gaan naar 

verschillende bedrijven en maak de groepsindeling bekend. In deze les bereiden de 
leerlingen het bedrijfsbezoek voor. 

–  Leg uit dat het doel van een Bliksemstage is dat de leerlingen kennismaken met  
verschillende beroepen. Welk beroep en welke werkzaamheden zouden goed bij hen 
passen?

Kern: 
–  De leerlingen beantwoorden de vragen bij opdracht 1 op werkblad 2.1. Dit kan individueel 

of met iemand die naar hetzelfde bedrijf gaat. Bij een aantal vragen maken de leerlingen 
gebruik van het internet.

–  De leerlingen maken de test bij opdracht 2 op werkblad 2.1 individueel. De vragen van de 
test hebben betrekking op het gedrag van de leerlingen tijdens de Bliksemstage. 

–  Onder de test staat een extra opdracht voor leerlingen die snel klaar zijn. Bij deze opdracht 
zoeken de leerlingen uit hoe ze bij het bedrijf komen.

–  Bespreek de antwoorden van de test met de leerlingen. Alle antwoorden op vraag 5 zijn 
goed. 

–  Vraag de leerlingen wat ze willen weten over het bedrijf, bijvoorbeeld: Wat vindt u leuk aan 
uw werk? Hoeveel mensen werken er? Etc. 

–  De leerlingen bedenken zelf een aantal vragen die ze tijdens het bedrijfsbezoek willen 
stellen en noteren deze op werkblad 2.2.

Afsluiting:
– Laat een aantal leerlingen voorlezen welke vragen ze gaan stellen aan het bedrijf.
–  Maak afspraken over het gedrag dat van de leerlingen verwacht wordt tijdens de Bliksem-

stage. Bijvoorbeeld:
   - stel jezelf netjes voor bij binnenkomst en bedank bij het vertrek
   - geen kauwgum/telefoon/pertjes
   - houd er rekening mee dat mensen aan het werk zijn.

Belangrijk! Werkblad 2.2 gaat mee naar de Bliksemstage! 
De leerlingen vullen bovenaan hun naam in. Tijdens de Bliksemstage noteren de leerlingen  
de antwoorden op hun vragen op dit blad.  
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LES 3 
INTERVIEW  
(Huiswerkles bij 1e Bliksemstage) 

Doel:   
– de leerlingen gaan met hun ouder in gesprek over beroepskeuze en de Bliksemstage

Materiaal: Werkblad 3 - Interview 
Tijdsindicatie: In de les maximaal 15 minuten. Thuis ook ongeveer 15 minuten.

LESINHOUD: 
Inleiding:
Vraag of de leerlingen thuis wel eens praten over studie- en beroepskeuze. Weten je ouders 
welk beroepen jou leuk lijken of welke opleiding jij wilt gaan doen? Weet jij welke opleiding  
je ouders hebben gedaan?

Kern: 
–  Vertel aan de leerlingen dat zij als huiswerk hun ouder gaan interviewen en dat zij zelf ook 

door hun ouder geïnterviewd worden.
–  Neem de vragen van het werkblad met de leerlingen door.

Afsluiting: 
De leerlingen nemen het huiswerk (het uitgewerkte interview) de volgende dag weer mee 
naar school. Bespreek de interviews met de leerlingen. 

BELANGRIJK!
JINC en ouderbetrokkenheid:
Ouders spelen een grote rol bij de 
studie- en beroepskeuze van hun kind. 
Daarom moedigt JINC leerlingen en 
ouders aan om hier met elkaar over in 
gesprek te gaan. Zo wordt de impact 
van de Bliksemstage vergroot!
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LES 4 
REFLECTIE  

Doel: 
–  de leerlingen reflecteren op de Bliksemstage 

en wisselen informatie met elkaar uit

Tijdsindicatie: 30 minuten
Voorbereiding: Stel het lokaal op zoals in het 
plaatje hieronder.

LESINHOUD: 
Inleiding:
–  Kijk met de leerlingen terug naar opdracht 1 van werkblad 2.1. Komen de antwoorden 

overeen met wat ze hebben gezien tijdens de Bliksemstage? Zo niet, wat was er anders?
–  Bespreek ook de antwoorden op de vragen van werkblad 2.2 die de leerlingen tijdens de 

Bliksemstage hebben gesteld.

Kern: 
–  De leerlingen gaan straks in twee groepen met elkaar in gesprek over hun ervaringen tijdens 

de Bliksemstage. 
–  Bedenk met de leerlingen vragen op het (digi)bord die ze aan elkaar kunnen stellen.  

(zie het kader voor ideeën)
–  Verdeel de klas in twee groepen.
–  De leerlingen gaan tegenover elkaar zitten en krijgen elk 1 minuut om vragen aan de ander  

te stellen. Na 1 minuut worden de rollen omgedraaid.
–  Na 2 minuten schuiven de leerlingen van een rij een plaatsje op en herhalen de oefening met 

de leerling waar ze nu tegenover zitten (zie de opstelling hieronder) enz.

Afsluiting: 
Laat een aantal leerlingen vertellen wat ze het leukste antwoord vonden.

SPEEDDATE VOORBEELDVRAGEN:

– Welke beroepen heb je gezien?

– Wat was het leukste dat je hebt gedaan?

–  Zou je zelf bij dit bedrijf willen werken?  

Waarom wel of niet?
– Omschrijf het bedrijf waar je bent geweest.

– Wat heb je geleerd tijdens de Bliksemstage?

– Welke tip heb jij voor het bedrijf?

– Welke materialen gebruiken ze bij het bedrijf?

–  Wat vond je het spannendst dat je hebt gezien  

of gedaan?
– Binnen welke sector past het bedrijf?

– Kun je een vergelijkbaar bedrijf noemen? 

– Kun je beroepen noemen uit dezelfde sector?

OPSTELLING LOKAAL

SPEEDDATE
LEERLING 1 2 3 4 5 6
(DEZE RIJ BLIJFT ZITTEN)

LEERLING 7 8 9 10 11 12 7
(DEZE RIJ SCHUIFT TELKENS 1 PLAATS OP)

STOEL

DIGIBORD
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LES 5 
VERSLAG 
Doel: 
–  de leerlingen maken een verslag voor  

het Bliksemstagebedrijf

Materiaal: Werkblad 4 - Verslag
Tijdsindicatie: 30 minuten

LESINHOUD: 
Inleiding: 
Vertel de leerlingen dat ze een verslag gaan maken voor het Bliksemstagebedrijf. 

Kern: 
–  De leerlingen maken een verslag van de Bliksemstage. Het verslag is tevens een bedankje 

voor het bedrijf. 
–  Kopieer de verslagen. De originelen bundelt u per bedrijf en stuurt u samen met de evaluatie 

van de begeleider binnen twee weken op naar JINC. JINC stuurt ze door naar de bedrijven.  
De leerlingen houden het kopietje in hun map. 

Afsluiting: 
Als afsluiting kunt u een kort beroepenspel doen. Bijvoorbeeld galgje of pictionary.



WERKBLADEN
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CHECKLIST
BLIKSEMSTAGE VMBO 1

2-3 weken voor de Bliksemstage

❑  Briefing door JINC: bij de eerste Bliksemstage 

komt een medewerker van JINC op school 

langs om uitleg te geven over de Bliksem-

stages en informatiepakketten uit te delen;  

bij de tweede Bliksemstage wordt de 

informatie digitaal of per post toegestuurd. 

❑ Maak een groepsindeling.

❑  Zorg voor voldoende begeleiders  

(één of twee volwassenen per groep).

1 week voor de Bliksemstage

❑  Geef, indien nodig, gegevens van de 

leerlingen en begeleiders door aan JINC.

❑  Behandel les 1 en 2 van het lesmateriaal  

(zie handleiding).

❑  Deel de informatiepakketten uit aan de 

begeleiders en licht toe wat van hen  

verwacht wordt, waar ze naartoe gaan  

en welke leerlingen zij begeleiden.

Op de dag van de Bliksemstage

❑  Zorg dat alle leerlingen een naamsticker 

dragen en werkblad 2.2 (Bedrijfsbezoek) 

meenemen.

❑  Zorg dat de groepjes op tijd vertrekken. 

Neem bij eventueel oponthoud contact op 

met JINC en stel het bedrijf op de hoogte dat 

het groepje later komt.

❑  Laat de begeleiders na afloop van de 

Bliksemstage een evaluatieformulier invullen.

Tot 1 week na de Bliksemstage

❑  Behandel les 3 tot en met 5 van het 

lesmateriaal. 

❑  Vul zelf het evaluatieformulier in.

Tot  2 weken  na de Bliksemstage

❑  Stuur de verslagen van les 5 samen met uw 

eigen evaluatie en die van de begeleiders naar 

JINC. JINC stuurt de verslagen door naar de 

bedrijven.


