
 

 

 

 

Snuffelstage - instructie leerlingen 
Leuk dat je op bezoek gaat bij een technisch bedrijf en met een vakvrouw gaat meelopen! Aan 
de hand van het volgende document kan je je voorbereiden op de stage.   

Voorbereiding: Maak de volgende vragen en opdrachten.   

1. Zoek informatie op over het bedrijf waar je op bezoek gaat en beantwoord de volgende 
vragen: 
o Is het een groot of klein bedrijf? 
o Wat doet het bedrijf? Wat maken/doen ze?  
o Welke verschillende functies hebben werknemers van dit bedrijf? 
o Wie zijn hun klanten?  
o Is het bedrijf internationaal actief? 
2. Welke werkzaamheden denk je dat onderdeel zijn van de functie van de technische 

vakvrouw? 
3. Wat verwacht je van de snuffelstage? (als het gaat om het bedrijf, werken in de techniek en 

het beroep) 
4. Bedenk minimaal 3 vragen die je wilt stellen tijdens de snuffelstage. 

Tips voor tijdens de stage: 

1. Stel zoveel mogelijk vragen over de opleiding en functie van de vakvrouw zodat je zo goed 
mogelijk kan bepalen of deze opleidingsrichting of sector iets voor jou is. Denk aan vragen 
als: 
o Welke opleiding heb je gevolgd? 
o Kan je dezelfde functie bij dit bedrijf ook met een andere vooropleiding doen? 
o Welke kennis en vaardigheden leer je in deze functie? 
o Heb je hiervoor bij andere bedrijven gewerkt? 

2. Probeer een beeld te krijgen van dit bedrijf.  
a. Kijk rond: wat valt je op aan de werkomgeving? Maak ook foto’s (als dit is toegestaan).  
b. Vergeet geen aantekeningen te maken! Zo weet je zeker dat je alle vragen hebt gesteld.  

Na afloop: Evalueer, hoe ging het? 

1. Zijn je verwachtingen over de stage uitgekomen?  
o Klopte het beeld dat je van tevoren had over werken in de technische sector?  
o Was er iets anders dan je had verwacht? 

2. Wat vind je leuk aan het werk van de vakvrouw waar je stage hebt gelopen?  
o  En wat lijkt je minder leuk? 

3. Je hebt nu een beeld gekregen van het werk van een technische vakvrouw. Heb je hiermee 
voldoende informatie om te bepalen of een toekomst in de technische sector iets voor jou 
is?  
o Welke informatie zou je verder nog willen hebben?  

4. Denk je op dit moment dat je verder wilt in de technische sector? 
o  Waarom wel? 
o  Waarom niet?  


