
Opdrachten voor leerlingen

Bliksemstage
Vmbo 1



Vmbo 1 – Bliksemstage 1
Opdracht 1: Mindmap: wat is jouw talent?

Binnenkort ga je in groepjes op bezoek bij een bedrijf. 
Dit heet een Bliksemstage. Je mag hierbij meekijken, 
vragen stellen en zelf ook even meewerken! In deze 
opdracht ga je een mindmap maken: dit is een 
handige manier om informatie te ordenen zodat je 
een overzicht hebt. Deze mindmap gaat over jouw 
talent: waar vind je dat je goed in bent en wat vind je 
leuk om te doen, maar ook wat minder goed bij jou 
past. 

We gaan een mindmap maken! 

      Vul de vragen in op de mindmap op de volgende pagina’s. 

     Deze opdracht maak je samen met een klasgenoot. Vul de antwoorden op de 
volgende samen vragen in:  

1. Wat is er op jullie mindmap hetzelfde?

2. Wat is er op jullie mindmap anders?

3. Welk talent van je klasgenoot zou jijzelf graag willen hebben en waarom?

     Vul na afloop van de Bliksemstage de mindmap verder in als je op nieuwe ideeën 
bent gekomen.

Let op: deze opdracht heb je later in het lesmateriaal nog een keer nodig. Bewaar hem 
goed.
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Waar heb je wel eens een compliment 
over gekregen? 

Wat vind je leuk om te doen buiten schooltijd? Waarom vind je deze vakken leuk?

Wat vind je het minst leuke vak op school?

Waarom vind je dit vak minder leuk?

Waar ben je minder goed in?

Waar word je blij van?

Profiel 1

Profiel 2
Profiel 3

Vak 1

Vak 2

Vak 3

Wat kun je al goed en wil je nog beter in worden?
Welk profiel of welke profielen op school 

passen daar goed bij?

Wat is jouw top 3 van 
leukste vakken op 

school?

Wat zou je graag goed kunnen?

Mindmap: 
mijn talent

(vul hier je naam in)
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Welk beroep vond je het leukst? Waarom vond je dit beroep het leukst?

Beroep 1

Beroep 2

Beroep 3Ben je al eerder op bezoek  
geweest bij een bedrijf?

Zo ja, welke beroepen  
heb je daar gezien?

Ja

Nee

Mindmap: 
mijn talent

(vul hier je naam in)
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Vmbo 1 – Bliksemstage 1
Opdracht 2: Voorbereiden op de Bliksemstage
Binnenkort ga je op Bliksemstage. Van je docent hoor 
je bij welk bedrijf je ingedeeld bent. 

  Maak een top 3 van bedrijven waar je het liefst 
heen zou willen.

  Schrijf per bedrijf op wat je interessant vindt en 
waarom dit bij jou past.

  Lever de top 3 in en wacht totdat je van je docent 
hoort waar je naartoe gaat.

  Zodra je weet naar welk bedrijf je gaat kun je 
de rest beantwoorden.  

1.  Wat is je naam?  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.  Ben je al eerder bij een bedrijf op bezoek geweest?      ja       nee

3. Zo ja:

a. wat vond je het leukst aan dat bezoek? _____________________________________________________________________________________________________________________________________

b. wat vond je minder leuk aan dat bezoek?  _______________________________________________________________________________________________________________________________

4.  Wat is jouw top 3 van bedrijven waar je nu naartoe kunt gaan? Leg ook uit waarom! 
Hoe beter je motivatie hoe groter de kans dat je naar dat bedrijf toe mag.

a. Ik ga het liefst naar: , omdat 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b. Ik ga daarna het liefst naar: , omdat 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c. Ik ga daarna het liefst naar: , omdat  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.  Hoe heet het bedrijf waar je naartoe gaat op Bliksemstage?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Zoek het bedrijf via internet op en vul je antwoorden hieronder in voordat je 
op Bliksemstage gaat.

6.  Wat lijkt jou leuk aan werken bij dit bedrijf, en waarom?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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7.  Welke beroepen denk je dat er binnen het bedrijf zijn? Noem er vier.

8.   Welk beroep past het beste bij jou, en waarom?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Bij welk profiel hoort dat beroep denk je?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.  Bedenk drie vragen die je aan het bedrijf tijdens de Bliksemstage wilt stellen.  
Vul na afloop de antwoorden daaronder in:

Vraag 1:

Antwoord vraag 1:

Vraag 2:

Antwoord vraag 2:

Vraag 3:

Antwoord vraag 3:

11.  Omcirkel na afloop van de Bliksemstage het antwoord van het bedrijf dat je het 
meest verrassend vond.

De vragen stel je tijdens het Bliksemstage bezoek, neem dit werkblad mee zodat je 
meteen de antwoorden kunt invullen. 
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Vmbo 1 – Bliksemstage 1
Opdracht 3: Reflecteren op de Bliksemstage
Je bent pas geleden op Bliksemstage geweest. In deze 
opdracht kijk je terug op hoe het ging en schrijf je op 
wat je het meest interessant vond. Daardoor weet jij 
straks beter welk werk er bij jou past! Vul de vragen 
hieronder in.

Naam:          

Datum:

Bliksemstage bedrijf:

1.  Beschrijf hieronder wat je ervan vond om mee te werken tijdens de Bliksemstage. 
Dit vond ik..

Leuk om te doen, omdat  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Niet leuk om te doen, omdat _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het meest leerzaam, omdat __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Noem minstens 3 verschillende beroepen die je bij het bedrijf hebt gezien:

 1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Passen de beroepen die je vandaag hebt gezien wel of niet bij jou? 

Het past wel bij mij, omdat  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het past niet bij mij, omdat ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Zou jij later bij dit bedrijf willen werken of soortgelijk werk willen doen?     ______________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.  Wat is voor jou belangrijk bij een werkplek? (Bijvoorbeeld: leuke collega’s, goede 
werktijden, goed salaris):
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Vmbo 1 – Bliksemstage 1
Opdracht 4: Vlog over de Bliksemstage
Je bent pas geleden op Bliksemstage geweest. 

  Maak samen met je groepje een vlog. 

  Vertel in je vlog wat je tijdens de 
Bliksemstage hebt gedaan en wat 
je daarvan vond.

  De vlog duurt maximaal 3 minuten. 

  

Gebruik deze checklist om er zeker van te zijn dat je niets vergeet:

✓ Check!

Verzamel iedereen van je groepje bij elkaar en bedenk wie wat gaat zeggen

Gebruik de videofunctie op de camera van je telefoon en druk op de rode opnameknop

Begin met jezelf voorstellen; iedereen zegt z’n naam

Vertel daarna bij welk bedrijf jullie op Bliksemstage zijn geweest

Leg uit wat voor werk ze bij het bedrijf doen

Vertel welke beroepen jullie hebben gezien

Zeg wat je het leukst en het minst leukst vond aan de Bliksemstage

Sluit af met een tip die jullie aan het bedrijf willen geven

Druk op stop en kijk of je tevreden bent met je vlog.  
Zo niet, dan kun je het nog een keer overdoen

Let op: de vlog mag niet langer dan 3 minuten duren

Kijk voor meer tips over vloggen hier

Lever de vlog in bij je docent
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https://youtu.be/xMmEogfVW1o


Vmbo 1 – Bliksemstage 2
Opdracht 1: Interview je ouders of verzorgers

Dit is een opdracht die je thuis, samen met je ouders of 
verzorgers gaat doen.

  Vraag aan één van je ouders of verzorgers of je 
ze mag interviewen. Zeg dat het ongeveer tien 
minuten duurt. 

  Vertel dat je binnenkort op Bliksemstage gaat 
en dat je gaat nadenken over welk werk bij jou 
zou passen.

  Dit interview gaat over werken. Schrijf alle 
antwoorden in op het formulier hieronder. 

Naam:  Ik interview:   Datum interview:                                                

1. Waar droomde je vroeger van om later te gaan doen en waarom? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Doe je nu ook het werk waar je vroeger van droomde?  _____________________________________________________________________________________

3. Als je nu niet werkt: wat voor werk zou je het liefste willen doen?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.  Als je nu wel werkt: Welk beroep heb je? Hoe ziet jouw werkdag eruit? Waar begin 
je mee, wat doe je daarna en wat doe je voordat je naar huis gaat?

5. Wat vind je leuk in je werk?  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Wat vind je minder leuk in je werk?  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Denk je dat ik werken leuk ga vinden?  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Welk werk denk je dat later goed bij mij past? En waarom? 

 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Wie heeft jou vroeger geholpen bij het maken van een beroepskeuze? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Vmbo 1 – Bliksemstage 2
Opdracht 2: Voorbereiden op de Bliksemstage
Binnenkort ga je voor de tweede keer dit jaar op Bliksemstage. Van je docent hoor je 
bij welk bedrijf je ingedeeld bent. 

  Maak een top 3 van bedrijven waar je het liefst heen zou willen.

  Schrijf per bedrijf op wat je interessant vindt en waarom dit bij jou past.

  Lever de top 3 in en wacht totdat je van je docent hoort waar je naartoe gaat.

  Zodra je weet naar welk bedrijf je gaat kun je de vragen beantwoorden.  

1. Wat is je naam?  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2. Bij welk bedrijf ben je de vorige keer op bezoek geweest?  _____________________________________________________________________________  

a. wat vond je het leukst aan dat bezoek? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b. wat vond je minder leuk aan dat bezoek? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.  Wat is jouw top 3 van bedrijven waar je naartoe kunt gaan? Leg ook uit waarom! Hoe 
beter je motivatie hoe groter de kans dat je naar dat bedrijf toe mag.

a. Ik ga het liefst naar: , omdat 

b. Ik ga daarna het liefst naar: , omdat 

c. Ik ga daarna het liefst naar: , omdat 

4. Hoe heet het bedrijf waar je nu naartoe gaat op Bliksemstage?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Zoek het bedrijf via internet op en vul je antwoorden op de volgende pagina in 
voordat je op Bliksemstage gaat.
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7. Wat lijkt jou leuk aan werken bij dit bedrijf, en waarom?

8. Welke beroepen denk je dat er binnen het bedrijf zijn? Noem er vier.

9. Welk beroep past het beste bij jou, en waarom?

 

10. Bij welk profiel hoort dat beroep denk je? ____________________________________________________________________________________________________________________________

11.  Bedenk drie vragen die je aan het bedrijf tijdens de Bliksemstage wilt stellen.  
Vul na afloop de antwoorden daaronder in:

Vraag 1:

Antwoord vraag 1:

Vraag 2:

Antwoord vraag 2:

Vraag 3:

Antwoord vraag 3:

12. Omcirkel na afloop van de Bliksemstage het antwoord van het bedrijf dat je het 
meest verrassend vond.

De vragen stel je tijdens het Bliksemstage bezoek, neem dit werkblad mee zodat je 
meteen de antwoorden kunt invullen. 
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Vmbo 1 – Bliksemstage 2
Opdracht 3:  
Reflecteren op de Bliksemstage
Je bent pas geleden voor de tweede keer 
dit jaar op Bliksemstage geweest. In deze 
opdracht kijk je terug op hoe het ging 
en denk je na over wat bij jou past. Vul 
hieronder de vragen in.

Naam:          

Datum:

Bliksemstage bedrijf:

1. Wat vond je leuk om te doen bij dit bedrijf?    ___________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Wat vond je niet leuk om te doen bij dit bedrijf?   ________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Omcirkel 1 van de 3 opties en leg uit waarom dit goed bij jou zou passen.  
       Zou dit bedrijf/dit werk/deze werknemers bij jou passen, en waarom? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Welke beroepen heb je gezien? Noem er drie:

 1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Welk profiel zou passen bij de beroepen die je hebt gezien?  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Waarom zou jij wel/niet dit profiel kiezen? 

 Wel: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Niet:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Welke van jouw kwaliteiten passen bij dit profiel? _______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Vmbo 1 – Bliksemstage 2
Opdracht 4: Plan je leerroute

Je bent dit jaar één of twee keer op Bliksemstage 
geweest. In deze opdracht blik je terug op wat je 
tijdens de Bliksemstages hebt geleerd en denk 
je na over welk werk jou leuk lijkt. Vervolgens 
kijk je met de leerroute welk profiel en welke 
opleiding daarvoor nodig is.

  Pak de mindmap erbij die je in opdracht 1 bij de eerste Bliksemstage hebt ingevuld. 
Lees de antwoorden nog eens door. Vind je nog steeds dezelfde dingen leuk en 
interessant? Vul hieronder in wat er veranderd is. 

  

  Stippel je route uit op de leerroutekaart van beneden naar boven. Weet jij al wat 
jouw droomberoep is? Volg dan de route van boven naar beneden. 

  Je droomberoep lijkt misschien nog heel ver weg, wat is de eerste stap die je kunt 
nemen om daar te komen? Wie kan jou daarbij helpen?
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