Vmbo 2 – Bliksemstage 1
Opdracht 1: Beroepentest
Je gaat met je klas op Bliksemstage bij een bedrijf om te kijken hoe de mensen daar
werken. Je mag meekijken, vragen stellen en zelf ook even meewerken! Zo krijg je
een steeds beter idee over wat voor soort werk jijzelf misschien leuk vindt om later
te doen en welk profiel je daarvoor nodig hebt. Deze opdracht helpt je om je voor
te bereiden op de Bliksemstage en om alvast na te denken over welke richting jij
interessant vindt.
1. Maak de test en ontdek wat voor werk bij jou past.
Vink aan/omcirkel

wanneer het je leuk lijkt of

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

wanneer het je minder leuk lijkt.

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

BLIKSEMSTAGE 1 Opdracht 1: Beroepentest

2 JINC

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
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= Economie

= Zorg & Welzijn

= Landbouw
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3. 	 Welke sector heb jij de meeste

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

4. 	 Welke profielen op school passen bij deze sector?
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