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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!



In een groepje gaan jullie een beroep onderzoeken. Aan het einde 
van de les presenteren jullie het beroep aan de klas.

Welk beroep lijkt jullie leuk om te onderzoeken? Kies een beroep dat jullie 
leuk vinden of waar jullie nieuwsgierig naar zijn. 

Ons beroep:

Wat jullie kunnen doen:

•   Zoek afbeeldingen of maak tekeningen die met het beroep te maken 
hebben. Bijvoorbeeld van de werkplek/materialen die je ervoor nodig 
hebt. Maak hier een collage van op de computer of op een vel papier. 

•   Zoek informatie op over het beroep. Je kunt gebruik maken van de 
vragen en de websites hieronder. Of gebruik boeken uit jullie klas of 
bibliotheek.

•    Zoek een filmpje op over het beroep en laat hiervan een stukje zien. 

•   Zoek voorwerpen die met het beroep te maken hebben. 

•   Ken je iemand met dit beroep? Vraag aan je juf of meester of je hem of 
haar mag bellen. Bedenk samen een paar vragen die je kunt stellen.

Voorbereiding op de Bliksemstage 
Opdracht 1: onderzoek een beroep
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Website tips:

www.studiekeuzelab.nl  www.jobpersonality.com/beroepen

beroepen.nl    www.nationaleberoepengids.nll

www.kiesmbo.nl
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Beantwoord de volgende vragen over het beroep.

1. Hoe ziet de werkplek eruit?

(bijvoorbeeld een kantoor, fabriek, buiten, ziekenhuis, school) 

2. Welke materialen en/of gereedschappen/machines heb je nodig?

3. Welke kleding draag je bij dit werk?

4. Werk je met je handen of moet je er veel bij nadenken?
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5. Ga je veel met mensen om?

6.  Moet je veel schrijven, luisteren of praten?

7.  Werk je alleen of heb je veel collega’s?

8. Is het precies werk? Spannend werk? Of nog iets anders?
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9. Welke opleiding(en) heb je nodig om dit beroep uit te oefenen? 
 

10. Waar moet je goed in zijn als je dit beroep hebt? 
 

11. Wat lijkt je leuk aan het beroep? 
 

12. Wat lijkt je minder leuk aan het beroep? 
 



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 2: 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?

8   JINC   BLIKSEMSTAGE   GROEP 8   RONDE 2



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 3: 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 4: maak een bedankje
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