
BEDANKBRIEF VOOR DE PRAKTIJKBEGELEIDER

Je leert een bedankbrief schrijven naar aanleiding van je bedrijfsbezoek.LEER-
DOEL

TITEL

Het bedrijfsbezoek zit erop. De medewerkers van het bedrijf hebben tijd en energie 
gestopt in het maken van een leuk programma voor jou. Dat is wel een bedankje 
waard! Daarom ga je een bedankbrief schrijven voor de praktijkbegeleider(s) van 
het bedrijf. 

Het hoeft geen lange brief te zijn, maar het moet wel goed duidelijk maken wat je 
van het bezoek gevonden hebt. Je laat iets van je horen en je geeft iemand  
positieve feedback, ook dit is netwerken!

Voorbereiden
• Zorg dat je toegang hebt tot een computer voor het schrijven van de bedankbrief
• Achterhaal de contactgegevens: namen en (mail)adressen 

Uitvoeren
• Geef in steekwoorden antwoord op de volgende vragen:
 - Wat vond je leuk aan het bezoek?
 - Wat heeft je verrast tijdens het bezoek?
 - Wat is je het meest bijgebleven van het bezoek?
 - Wat zou je tijdens een (eventueel) volgend bezoek graag willen zien? 

• Schrijf een bedankbrief met de volgende inhoud:
 - Aanhef (aan wie richt je de brief)
 - Inleiding (wie je bent, wanneer je op bezoek bent geweest, waarom je een brief  
  schrijft) 
 - Kern (wat je hebt ervaren tijdens het bezoek)
 - Afsluiting (je bedankt de begeleider en laat eventueel weten nog eens langs te  
  willen komen)

WAT GA 
JE DOEN?

ERVAREN

LOB OPDRACHT
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??



• Hoe vind je het om iemand te bedanken met een brief?
• Welke andere manieren zijn er om iemand te bedanken?
• Hoe zou jij het ervaren om zelf een bedankbrief te krijgen?

HOE KIJK 
JE ER OP 
TERUG?

REFLEC-
TEREN

Je bewaart je bedankbrief.VAST-
LEGGEN
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MET 
WIE?

Je voert deze opdracht met de hele groep uit. Je schrijft wel je eigen brief en doet 
de beoordeling samen met één klas- of studiegenoot.

• Neem in tweetallen jullie brieven door:
 - Lees om de beurt jullie brief voor en geef elkaar feedback op tik- en taalfouten  
  en op de inhoud
 - Verwerk beiden de feedback in je brief
 - Verzend de brieven via je eigen mailadres of het mailadres van de school



Je kunt er ook voor kiezen om een videoboodschap te maken voor je praktijk-
begeleider. Je video bevat dezelfde inhoud als je brief. TIPS &

TRUCS
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• Hoe vond je het om een bedankbrief te schrijven?
• Heb je al eens eerder een bedankbrief geschreven?
• Hoe denk je dat de praktijkbegeleider je brief heeft ervaren?
• In welke situaties zou je ook een bedankbrief kunnen sturen?

NABE-
SPREKEN
VAN DE  
ACTIVI-
TEITEN


