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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!



Ergens goed in zijn, noem je ook wel talent hebben.

Talent kun je ‘al in je hebben’, dan ben je er al heel lang goed in en hoef je 
er weinig voor te doen. Maar je kunt ook ergens goed in worden, omdat 
je er veel in oefent of omdat je erover leest en leert.

Wat moet je goed kunnen bij de volgende beroepen?

Een kunstenaar die schilderijen maakt:

Een ouderenverzorger:

Voorbereiding op de Bliksemstage 
Opdracht 1: wat weet je al?

Als je fulltime werkt, werk je 5 dagen per 
week, 8 uur per dag = 40 uur.
We werken zoveel uren, dat het fijn is om 
iets te doen wat je heel graag doet en waar 
je heel goed in bent of heel goed in kunt 
worden. Als je werkt vanuit je passie, vind je 
het waarschijnlijk veel leuker om te werken en 
werk je met meer plezier. Je voelt je dan ook 
fijner en bent bijvoorbeeld minder vaak ziek.
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Een advocaat:

Een automonteur:

Een directeur van het ziekenhuis:

Een juf:
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Waar vind je dat jij goed in bent? En wat vind je leuk om te doen? In deze 
opdracht gaan we het hebben over talent. Bekijk de ster hieronder. Er 
staan vijf vragen bij. 

Pak een pen en schrijf je antwoorden op, in de punten van de ster.

Voorbereiding op de Bliksemstage 
Opdracht 2: waar ben je goed in?

Wat heb je afgelopen week gedaan 

waar je heel tevreden over was?

W
at vind je leuk om

 te doen 

buiten schooltijd?

W
at

 zo
u je

 h
ee

l g
ra

ag
 h

ee
l 

goed
 w

ille
n ku

nnen
?

W
at vind je het allerleukste 

vak op school?

Waar heb je wel eens een 

compliment over gekregen?
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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

zitten

staan

binnen

buiten

computers

kantoor

onderweg

maken

verkopen

helpen

lopen

bouwen

zorg

techniek

reizen

sportief

gereedschap

kinderen

dieren

computers

bloemen/planten

nadenken

bellen

lichaam

mensen

samen

alleen

avontuur

gevaar

machines

bureau

kassa

ontwerpen

machines

bouwen

ontwerpen

geld

getallen

verzorging

cultuur

fantasie

natuur

economie

lenen

de baas

geluid
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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



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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