


Werkblad 1a Test!  

1. Maak de test en ontdek wat voor werk bij jou past. 

 Omcirkel  wanneer het je leuk lijkt of  wanneer het je minder leuk lijkt. 

1 Dieren verzorgen 

2 Zorgen dat de cijfers van een bedrijf kloppen

3 In een winkel werken

4 Machines repareren

5 Met kinderen werken

6 In een schoonheidssalon werken

7 Mensen advies geven over geldzaken

8 Mensen met problemen helpen

9 De telefoon aannemen en dingen regelen op kantoor

10 Je eigen bedrijf runnen

11 Op een makelaarskantoor werken

12 In een bejaardentehuis werken

13 Websites bouwen

14 Groente en fruit telen

15 Bij een krant of tijdschrift werken

16 Boeketten maken

17 In een restaurant werken

18 Licht en geluid in het theater regelen

19 Voor de klas staan



20 Elekriciteit aanleggen

21 Computers programmeren

22 In een ziekenhuis werken

23 Sportles geven

24 Op een boerderij werken

25 Een tuin aanleggen

26 Het weer voorspellen

27 Boten bouwen en repareren 

28 In een garage werken

29 Op een vissersboot werken

30 In een laboratorium werken

31 De planten en bomen in een park onderhouden

32 Huizen bouwen

2. Achter iedere keuze staat ook een symbool. Hoeveel had jij bij ieder symbool? 

=   =

 =  =

 Ieder symbool staat voor een sector die je kunt kiezen.

 = Techniek   = Economie  = Zorg & Welzijn   = Landbouw



3.   Welke sector heb jij de meeste  gegeven? 

   Vind je dat deze sector bij je past? Zo ja, waarom vind je dat? Zo niet, welke sector vind je dan beter 
bij je passen?  



Werkblad 1b  Beroepen & Sectoren  

1. Beroepen
Kies vier beroepen die jou leuk lijken. Vul voor elk beroep een van de lijstjes hieronder in. 
Wat moet je goed kunnen om dit beroep uit te oefenen? (Bijvoorbeeld creatief zijn, geduld hebben,  
met machines kunnen werken, iets kunnen verkopen).

Beroep:

Omschrijf het beroep:

Welke 3 dingen moet je goed kunnen voor dit beroep?

Bij welke sector hoort dit beroep:

Beroep:

Omschrijf het beroep:

Welke 3 dingen moet je goed kunnen voor dit beroep?

Bij welke sector hoort dit beroep:



Beroep:

Omschrijf het beroep:

Welke 3 dingen moet je goed kunnen voor dit beroep?

Bij welke sector hoort dit beroep:

Beroep:

Omschrijf het beroep:

Welke 3 dingen moet je goed kunnen voor dit beroep?

Bij welke sector hoort dit beroep:



2. Sectoren
Hieronder zie je een lijst beroepen. Schrijf de beroepen achter de juiste sector.  
Bedenk per sector zelf ook nog twee beroepen.

Kraamverzorgster Notaris
Beurshandelaar Boswachter
Bakker Lasser
Psycholoog Filmmonteur
Sportmasseur Loodgieter
Veearts Hovenier

Sectoren

Landbouw:

Economie:

Zorg:

Techniek:



Werkblad 2.1 Voorbereiding Bliksemstage

Binnenkort ga je op Bliksemstage. Bereid dit bezoek voor en beantwoord de vragen hieronder.  
Maak eventueel gebruik van het internet.

1. Hoe heet het bedrijf waar je naartoe gaat?

2. Wat is het adres van het bedrijf?

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

4. Wat doet het bedrijf?

5. Welke beroepen zijn er binnen het bedrijf, denk je? Bij welke sectoren horen die beroepen?

6.  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...)

7. Wat denk je dat je gaat zien en doen tijdens de Bliksemstage?

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? Bij welke sectoren horen die beroepen?

Naam: 
DIT BLAD GAAT  

MEE NAAR DE  

BLIKSEMSTAGE!



Werkblad 3 Interview

Je vader of moeder gaat jou interviewen en noteert de antwoorden op dit blad. 

1. Waar ben je op Bliksemstage geweest?

2. Welke beroepen heb je gezien tijdens de Bliksemstage?

3. Wat houden die beroepen in?

4. Welke beroepen lijken je leuk?

5. Wat lijkt jou daar leuk aan?

6. Waar vind je dat je goed in bent?

Beste ouder/verzorger,
Uw kind is op Bliksemstage geweest. Een Bliksemstage is een bedrijfsbezoek van 2.5 uur.  
De kinderen zien de verschillende beroepen bij het bedrijf en mogen ook een handje meehelpen.

De Bliksemstage wordt georganiseerd door JINC. Samen met scholen en bedrijven bereidt JINC jongeren 
voor op de arbeidsmarkt. Hierdoor leren ze:
• welke beroepen er zijn
• welke werkzaamheden bij de beroepen horen
• welke vaardigheden je nodig hebt als je gaat werken

Meer informatie over JINC vindt u op www.jinc.nl.



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


