
Vmbo 2 – 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 rest 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 hieronder 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:

  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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