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Weet jij al wat je wil worden later?

Binnenkort ga je op Bliksemstage. Je gaat dan een 
dagdeel langs bij een bedrijf, mag daar meewerken 
aan opdrachten en al je vragen stellen. Het doel van 
de Bliksemstage is dat je leert welke bedrijven en 
beroepen er allemaal bestaan.
 
Voordat je op Bliksemstage gaat, doen jullie in 
de klas al een paar voorbereidende lessen. In 
deze lessen kom je meer te weten over beroepen, 
sectoren en het bedrijf waar jij straks op 
Bliksemstage gaat. Na afloop praat je met elkaar na 
over het bezoek en maak je een bedankje voor het 
bedrijf.
 
In dit boekje staan de opdrachten die bij de lessen 
horen. Bewaar dit boekje goed.

Veel plezier!



Schrijf in 5 minuten zoveel beroepen op als je kunt bedenken.

Wissel met je groepje uit welke beroepen jullie bedacht hebben.  

Hoeveel verschillende beroepen hebben jullie in totaal gevonden?

Voorbereiding op de Bliksemstage 
Opdracht 1: wat weet ik al?
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Noem één beroep dat je hiervoor nog niet kende.

Schrijf hem hier op.

Wat betekent dat beroep? Vraag dit aan klasgenoten, je leerkracht of 
zoek het op.
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Je kunt beroepen onderverdelen in verschillende beroepsgroepen. Dit 
noem je ‘sectoren’. 
 
De sector zegt iets over het soort werk dat je doet. Maar de beroepen 
binnen een sector kunnen heel verschillend zijn. 
 

Bedenk bij elke sector 3 beroepen.

Zorg Deze beroepen hebben te maken met het zorgen voor mensen.

1.

2.

3.

Techniek en ICT Deze beroepen hebben te maken met het bedenken en 
maken van bijvoorbeeld machines, apparaten, wegen, bruggen en auto’s. 
Deze beroepen hebben ook te maken met computers, apps en alles wat 
wij online doen.

1.

2.

3.

Cultuur Deze beroepen hebben te maken met creativiteit.

1.

2.

3.

Voorbereiding op de Bliksemstage 
Opdracht 2: sectoren
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Economie Deze beroepen gaan over de keuzes die mensen maken over 
hun geld. 
1.

2.

3.

Natuur Deze beroepen hebben te maken met planten en dieren.

1.

2.

3.

Knip het papiertje op de volgende pagina uit en schrijf er een beroep 
op.

In de klas liggen vijf vellen met de sectoren: zorg, techniek, cultuur, 
economie, natuur.

Bedenk bij welke sector jouw beroep hoort en leg jouw beroep op 
dit vel. Twijfel je? Overleg met je klasgenoten.
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Knip het kaartje uit

Beroep:
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Naar welk bedrijf ga je op Bliksemstage? 

Schrijf het bedrijf hieronder op.

Zoek het bedrijf via internet en beantwoord de volgende vragen.

Welke woorden passen bij dit bedrijf, denk je? Kruis ze aan.  
Je mag ook zelf woorden opschrijven.
 

Bedrijf:

Voorbereiding op de Bliksemstage 
Opdracht 3: het bedrijf
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Onder welke sector valt het bedrijf,  
denk je? Kruis aan.
      Zorg

      Economie

      Natuur 

      Cultuur

      Techniek

Welke beroepen denk je dat je gaat zien bij dit bedrijf?

Welk beroep lijkt jou het leukst? 

Wat lijkt je er leuk aan?
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Bedenk 3 vragen die je tijdens de Bliksemstage wil stellen.  
Neem dit briefje mee tijdens de Bliksemstage.

Vraag 1

Antwoord:

Vraag 2

Antwoord:

Vraag 3

Antwoord:
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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.

Het bedrijf waar ik geweest ben:

Beschrijf hieronder wat je vond van het meewerken tijdens de 
Bliksemstage (de praktische opdracht). Dit vond ik... 
      leuk om te doen 

      niet leuk om te doen 

omdat...  

Wat vond je het meest leerzaam tijdens de Bliksemstage?

Noem 3 verschillende beroepen die je tijdens de Bliksemstage hebt 
gezien:
1.

2.

3.

Na de Bliksemstage 
Opdracht 4: reflecteren op de Bliksemstage
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Passen de beroepen die je hebt gezien wel of niet bij jou?

      Ja

      Nee

omdat...

Zou je later bij dit bedrijf willen werken? 

      Ja

      Nee 

omdat...

Wat is voor jou belangrijk bij een werkplek (bijvoorbeeld: leuke collega’s, 
goed salaris, buiten werken):
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Mijn cijfer voor jullie:

Leeftijd:          Naam bedrijf:

School:          Datum Bliksemstage:

 
Beschrijf 1) wat je gedaan hebt, 2) wat je het leukst vond en 3) welke tip je 
het bedrijf wil geven.

 
 
Maak een tekening/fotoverslag/ontwerp een logo/schrijf een bedankje / 
verzin een reclame om het Bliksemstage bedrijf te bedanken.

Na de Bliksemstage 
Opdracht 5: maak een bedankje
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Mijn naam:

Ik praat met:

Datum van het interview:

Bespreek de volgende vragen:

1.  Wat wilde je vroeger graag worden? Waarom?

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

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

  3b. Als je nu wel werkt: hoe ziet jouw werkdag eruit?

4.  Wat vind je leuk aan werk?

5.  Wat vind je minder leuk aan werk?

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

Draai de rollen nu om. Laat de ander deze vragen aan jou stellen:

1.  Bij welk bedrijf ben je op Bliksemstage geweest?

2.  Welke beroepen heb je daar gezien? Wat deden de mensen bij die   
beroepen?
3.  Welk beroep vond jij het leukst? Wat vond je daar leuk aan?

4.  Weet je al wat je later wil worden?

Huiswerkopdracht
Opdracht 6: interview
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Huiswerkopdracht
Schrijf hier alle antwoorden op
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