


Werkblad 1a Beroepen om je heen 

1. Quiz

Wat denk jij, zijn deze stellingen juist of onjuist? Zet een rondje om het goede antwoord.

✔ ✘
Als je zeker wilt zijn van een baan kun je beter een technisch beroep kiezen 
dan administratief werk doen

✔ ✘ Als je veel vakantie wil moet je in de horeca gaan werken

✔ ✘
Als je ’s ochtends moeilijk uit je bed kunt komen, kun je beter niet in de bouw 
werken

✔ ✘ Als je je eigen zaak hebt kun je veel vaker op vakantie

✔ ✘ Als je een beetje lui bent kun je het beste kapper worden

✔ ✘
Als je snel vindt dat mensen zeuren kun je beter niet in een kledingzaak gaan 
werken

✔ ✘ Als je eigenwijs bent kun je maar beter je eigen bedrijf beginnen

2. Beroepen in je omgeving

Kies 3 mensen uit je omgeving met een verschillend beroep. Bijvoorbeeld je ouders,  
buurman of kennis. Vul voor elk persoon een van de de lijstjes hieronder in. 

Beroep 1:

Kleding: wat heb je aan?

Plek: waar werk je?

Taken: wat doe je vooral?

Materiaal: wat heb je ervoor nodig?



Beroep 3:

Kleding: wat heb je aan?

Plek: waar werk je?

Taken: wat doe je vooral?

Materiaal: wat heb je ervoor nodig?

Beroep 2:

Kleding: wat heb je aan?

Plek: waar werk je?

Taken: wat doe je vooral?

Materiaal: wat heb je ervoor nodig?



Werkblad 1b Beroepen in beeld

1. a)  Hieronder zie je negen foto’s van verschillende beroepen. Welk beroep zie je op de foto? En bij 
welke sector vind jij dat het hoort? Economie/Zorg/Techniek/Natuur. Schrijf dat onder de foto. 

Beroep Beroep Beroep

Sector Sector Sector

Beroep Beroep Beroep

Sector Sector Sector

Beroep Beroep Beroep

Sector Sector Sector

1. b)  Welk van deze beroepen lijkt jou het leukst? Leg ook uit waarom.



2.  Kies een beroep dat je leuk lijkt. Vul dat hieronder in. Kruis de woorden aan die jij bij het beroep  
vindt passen. 

  

❏ Verzorgen

❏ Creatief zijn

❏  Eigen baas

❏ Avontuurlijk

❏ Verkopen

❏ Binnen

❏ Iets maken

❏ Nauwkeurig

❏ Speciale kleding

❏  Op 1 plek werken

❏ Leiding geven

❏ Buiten

❏  Zelfstandig werken

❏ Zitten

    Beroep ...................................................

❏  In loondienst

❏  Veel onderweg zijn

❏ Bewegen

❏  Samenwerken

❏ ...............................

❏ ...............................

❏ ...............................



Werkblad 2.1 Voorbereiding Bliksemstage

1.   Vragen over het bedrijf
 

Binnenkort ga je op Bliksemstage. Bereid dit bezoek voor en vul onderstaande vragen in.  
Maak eventueel gebruik van het internet. 

a) Hoe heet het bedrijf waar je naartoe gaat?

b) Wat is het adres van het bedrijf?

c)  Bij welke sector hoort het bedrijf denk je (natuur, techniek, zorg of economie)?

d)  Wat voor soort bedrijf is het (worden er dingen gemaakt of verkocht ... )?

e) Welke beroepen zijn er binnen het bedrijf denk je?

f)  Welke informatie kun je verder nog vinden over het bedrijf? (Denk aan hoe lang het al bestaat,  
hoeveel mensen er werken, of er meerdere vestigingen zijn etc...)

g) Wat denk je dat je gaat zien en doen tijdens de Bliksemstage?



2.   Test: op de werkvloer 

Lees de zinnen hieronder en omcirkel een van de antwoorden. 

1) Je stapt bij het bedrijf binnen. Wat doe je als eerste?
 a.  Je rent in je enthousiasme naar een medewerker en stelt hem/haar zo snel mogelijk al je vragen.
 b. Je geeft de medewerker die jullie verwelkomt een hand en je stelt je voor.
 c. Je houdt je jas aan en speelt een spelletje op je telefoon.

2)  Tijdens de Bliksemstage mag je zelf ook iets doen. De medewerker van het bedrijf vraagt wie er als 
eerste wil. Wat doe je?

 a. Je steekt je hand op en wacht rustig af.
 b.  Je roept zo hard als je kunt ‘ik!’, want degene die als hardste roept, zal vast gekozen worden.
 c. Je steekt je handen in je zak en doet vooral niet mee.

3)  Je komt op een afdeling waar je allemaal mensen heel hard ziet werken.  
Hoe gedraag jij je?

 a.  Je bent heel erg geïnteresseerd, dus je vraagt aan je begeleider of je hen wat vragen mag stellen. 
Zo niet, loop je rustig verder.

 b. Je besluit dat het tijd is voor een koffiepauze en roept heel hard ‘Pauze!’.
 c. Je stelt jezelf schreeuwend voor aan de hele afdeling.

4)  Aan het einde van de Bliksemstage bedankt de begeleider van het bedrijf jullie voor  
de aandacht en wenst jullie nog een fijne dag. Wat doe jij?

 a. Je geeft hem/haar een boks en zegt ‘Bedankt ouwe!’
 b.  Je geeft de begeleider een hand, kijkt hem/haar aan, en bedankt hem/haar voor de  

Bliksemstage.
 c. Je vliegt de begeleider om de hals en geeft hem/haar een dikke knuffel.

5) Waarom denk je dat dit bedrijf mee doet met de Bliksemstage?
 a. Omdat het bedrijf het leuk vind om aan jongeren te laten zien wat ze doen.
 b. Omdat het bedrijf graag jongeren enthousiast wil maken voor werk in hun sector.
 c. Omdat het bedrijf het leuk vindt om jongeren beter te leren kennen.

Extra: hoe kom je er?

Heb je alle opdrachten van werkblad 2.1 af, dan kun je op de computer de route naar het bedrijf 
uitstippelen.

Ga je met het openbaar vervoer, kijk dan op: www.9292.nl
Ga je lopend of met de fiets, kijk dan op www.google.nl/maps.

Vraag als je klaar bent aan je docent of je de route mag printen.



Werkblad 2.2 Bedrijfsbezoek

1. Wat wil je weten?

Bedenk drie vragen die je aan de medewerkers van het bedrijf wilt stellen.  
De antwoorden vul je tijdens de Bliksemstage in.

V: 

A:

V:

A:

V:

A:

2. Wat zie je?

Beantwoord tijdens de Bliksemstage onderstaande vragen. 

a)  Hoe ziet het bedrijf er uit? (Is het een groot of een klein bedrijf? Heeft het veel verschillende  
afdelingen? Staan er machines?...)

b)  Wat voor soort werk doen de mensen? (Zitten ze achter de computer? Helpen ze klanten?  
Maken ze iets? …)

c)  Welke beroepen zie je?

Naam:  
DIT BLAD GAAT  

MEE NAAR DE  

BLIKSEMSTAGE!



Werkblad 4: 

Verslag van de Bliksemstage
Naam + leeftijd: 

School: 

Datum van de Bliksemstage:

Naam van het bedrijf:

Dit verslag wordt naar jouw Bliksemstage-bedrijf gestuurd
Beschrijf hieronder 1) wat je tijdens de Bliksemstage hebt gezien en gedaan, 2) wat je het leukst vond en 3) welke 
tip je het bedrijf wil geven:

Maak hieronder een fotoverslag / ontwerp een logo / schrijf een bedankje / bedenk een rap / verzin 
een reclame actie om jouw Bliksemstage-bedrijf te bedanken


