Bliksemstage
Vmbo 1

Opdrachten voor leerlingen

Vmbo 1 – Bliksemstage 1
Opdracht 1: Mindmap: wat is jouw talent?
Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij een bedrijf
om te kijken hoe de mensen daar werken. Dit heet
een Bliksemstage. Je mag meekijken, vragen stellen
en zelf ook even meewerken! Zo krijg je een idee over
wat voor soort werk jijzelf misschien wel leuk vindt om
later te doen en welk profiel je daarvoor nodig hebt.
Deze opdracht helpt je om je voor te bereiden op de
Bliksemstage
Teksten om alvast na te denken over wat jij
leuk zou vinden.

Tekst

We gaan een mindmap maken!
Het maken van een mindmap is een handige manier om informatie te ordenen zodat je
een overzicht hebt. Dit kan helpen als je iets moet leren of als je een keuze moet maken.
Deze mindmap gaat over jouw talent; waar je vindt dat je goed in bent en wat je leuk vindt om
te doen, maar ook wat je minder leuk vindt om te doen.
1. Pak een pen of een stift en vul de vragen in op de mindmap op de volgende pagina.
2. Deze opdracht mag je alleen of samen met een klasgenoot doen. Als je deze
opdracht samen doet, vul dan de antwoorden op de volgende vragen hieronder in:
Vergelijk jouw talentenmap met die van je klasgenoot.
a. Wat is er op jullie talentenmap hetzelfde?

b. Wat is er op jullie talentenmap anders?

c. Welk talent van je klasgenoot zou jijzelf graag willen hebben en waarom?

3. Neem de talentenmap mee naar de Bliksemstage en let goed op of je dingen ziet die
passen bij wat je leuk vindt om te doen of bij wat jij al goed kan.
4. Je kunt de talentenmap ook na afloop van de Bliksemstage verder invullen als je
misschien op nieuwe ideeën bent gekomen.
5. Let op: deze opdracht heb je later nog een keer nodig tijdens je LOB gesprek.
Bewaar hem goed.
Opdracht 1: Mindmap: wat is jouw talent?
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Mindmap:
mijn talent
(vul hier je naam in)

Wat zou je graag goed kunnen?

Vak 3

Vak 2

Vak 1

Profiel 3

Welk profiel of welke profielen op school
passen daar goed bij?

Wat is jouw top 3 van
leukste vakken op
school?

Profiel 2

Waar heb je wel eens een compliment
over gekregen?

Profiel 1

Wat vind je leuk om te doen buiten schooltijd?

Waar word je blij van?

Opdracht 1: Mindmap: wat is jouw talent?

Waar ben je minder goed in?

Wat kun je al goed en wil je nog beter in worden?

Waarom vind je deze vakken leuk?

Wat vind je het minst leuke vak op school?

Waarom vind je dit vak minder leuk?
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Mindmap:
mijn talent
(vul hier je naam in)

Nee

Ben je al eerder op bezoek
geweest bij een bedrijf?

Opdracht 1: Mindmap: wat is jouw talent?

Ja

Beroep 1

Beroep 3

Zo ja, welke beroepen
heb je daar gezien?

Welk beroep vond je het leukst?

Beroep 2

Waarom vond je dit beroep het leukst?
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