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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!



Kruis bij iedere vraag het antwoord aan dat het beste bij jou past.

1. Er wordt een groot feest op jouw school georganiseerd. Hoe help jij bij 
de organisatie?

   Ik verzamel hout voor het kampvuur

   Ik reken uit hoeveel alles kost

   Ik zorg voor de verlichting

   Ik kies de muziek uit

   Ik sta bij de deur en heet iedereen welkom

 
2. Welk beroep lijkt jou het leukst?

   Verpleegkundige – ik verzorg mensen in het ziekenhuis

   Verkoper – ik verkoop iets aan mensen

   
   Fotograaf – ik maak foto’s

   
   Loodgieter – ik repareer dingen in huis

   Dierenverzorger – ik verzorg dieren

Voorbereiding op de Bliksemstage 
Opdracht 1: beroepentest
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3. Op welke plek zou jij het liefst werken?

4. Welk beroep lijkt jou het leukst?

   Biologie

   Wiskunde

   
   Muziek

   
   Verzorging

   Techniek
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5. Op welke plek zou jij het liefst werken?
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6. Je gaat in de zomer op kamp en je mag zelf kiezen naar welk kamp je 
gaat. Waar ga jij het liefst heen?

   Biologie

   Wiskunde

   
   Muziek

   
   Verzorging

   Techniek

7. Welk beroep lijkt jou het leukst?

   Elektricien – installeert elektriciteit in huis, zodat mensen  
   allerlei apparaten kunnen gebruiken

   Accountant – helpt mensen met uitrekenen hoeveel geld er  
   binnenkomt en wordt uitgegeven 

   Bejaardenverzorger – verzorgt oudere mensen 

   Theatermaker – bedenkt een toneelstuk 

   Boer – verbouwt groenten/fruit of heeft koeien, kippen,  
   paarden of andere dieren
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8. Tijdens de jaarlijkse sportdag kunnen de leerlingen uit groep 8 zich 
opgeven voor verschillende taken. Wat kies jij?

   De kleuters begeleiden bij de spelletjes

   Een filmpje maken van de sportdag

   
   De kosten van de sportdag berekenen

   
   De microfoon aansluiten voor de presentator

   Het voetbalveld van tevoren maaien

9. Welk beroep lijkt jou het leukst?

   Schrijver 
 
   Bouwvakker 
 
   Bankmedewerker  
 
   Kapper  
 
   Tuinier
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10. Op welke plek zou jij het liefst werken?



Tel hoevaak je ieder icoontje hebt gekozen.

Welke twee plaatjes heb je het vaakst gekozen?

           en 

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. 

Zorg: deze beroepen hebben te maken met het zorgen voor 
mensen.

• verpleegkundige

• kapper

• dokter

• juf/meester

• sportinstructeur

• kraamverzorger

Voorbereiding op de Bliksemstage 
Opdracht 2: beroepentest
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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.

• bedenker van  
nieuwe apps

• automonteur

• timmerman

• architect (ontwerpt 
huizen)

• uitvinder

• piloot

Cultuur: deze beroepen hebben te maken met creativiteit.

• vlogger

• danser

• fotograaf

• acteur

• cameraman 

• DJ

• modeontwerper

• kunstschilder

Economie: deze beroepen gaan over de keuzes die mensen 
maken over hun geld. 

• bankmedewerker

• verkoper

• ondernemer (heeft een 
eigen bedrijf)

• receptionist

• makelaar

• accountant

Natuur: Deze beroepen hebben te maken met planten en 
dieren.

• boer

• bioloog

• dierenverzorger

• bloemist

• natuurwetenschapper

• boswachter

• dierenarts

• hovenier (houdt de tuin 
bij)



Welke sectoren passen volgens de test bij jou? 

Vind jij deze sectoren ook goed bij jezelf passen?

     Ja

        Nee

omdat...

Maak een top 3 van beroepen die jou leuk lijken om te doen. Je kunt in 
het lijstje hierboven kijken, maar je kunt ook zelf een beroep bedenken. 
Bij welke sector horen de beroepen? 

Beroep Sector: zorg/techniek/cultuur/
economie/natuur

 

Voorbereiding op de Bliksemstage 
Opdracht 3: wat past bij jou?
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Ga in gesprek met een klasgenoot. 

Stel elkaar de volgende vragen:

1. Welke sector(en) kwamen er bij jou uit de test?

2. Vind je die sectoren ook bij jezelf passen? Waarom wel of niet?

3. Ken je iemand die in die sector werkt? Wie? Wat doet diegene precies?

4. Weet je al wat je later wil worden? In welk sector past dat 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 4: 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 5: 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 6: 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? 
 2a. Als je nu niet werkt: wat voor werk zou je het liefst willen doen? 
 2b. Als je nu wel werkt: hoe ziet jouw werkdag eruit?

3.    Wat voor opleiding heb je gedaan? Bekijk samen de route die hij/zij 
heeft afgelegd bij de afbeelding hieronder.

4.    In welke sector valt je werk (economie, cultuur, natuur, zorg of 
techniek/ICT).

5.   Wat vind je leuk aan werk?

6.   Wat vind je minder leuk aan werk?

7.   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.   Naar welke middelbare school wil je gaan? 

5.   Welk niveau ga je daar doen?

6.   Weet je al wat je later wil worden?

7.   Welke opleiding moet je daarvoor doen? Bekijk samen welke route je 
af zou kunnen leggen bij de afbeelding hieronder.

Huiswerkopdracht
Opdracht 6: interview
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Huiswerkopdracht
Schrijf hier alle antwoorden op
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Huiswerkopdracht
Schrijf hier alle antwoorden op



 4 jaar
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tische 

leerweg 
(mavo)
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Vwo
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5 jaar

Praktijk-
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Hbo
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Entree-
opleiding

Niveau 4
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8 jaar

Dieren   Transport                           ICT                      Techniek         Media

Gezondheid          Horeca       Recht    Onderwijs       Defensie         Toerisme          Sport 

Administratie  Planten       Vormgeving       Sociaal                           Bouw

Vmbo
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Wegwijs in je leerweg
Van basisschool tot een beroep waar je blij van wordt.
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