
 

 

 

 Amsterdam, 5 februari 2018 

 

 
Betreft: Bliksemstage leerjaar 1 en 2 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling uit leerjaar 1 of 2, 

 
Op dinsdag 13 februari  gaan onze leerlingen van leerjaar 1 en 2 in het kader van LOB (Loopbaan 
Oriëntatie Begeleiding) op de zogenaamde Bliksemstage. Tijdens de mentorlessen tot aan de bliksemstage 
zal er aandacht worden besteed aan dit bezoek. Kort gezegd is de bliksemstage een dagdeel meekijken op 
een bedrijf en daarmee vroeg in aanraking komen met het werkende leven. Het doel is om leerlingen te 
inspireren na te denken over hun toekomst. 
 
De leerlingen dienen om 8.30 uur aanwezig te zijn op De Apollo. Zij melden zich bij de begeleider in de 
aula. De begeleider zal dan bekend zijn bij uw kind. In leerjaar 1 wordt de indeling over de bedrijven 
gemaakt door de mentoren. In leerjaar 2 is dit een ander verhaal. Er zal vanaf maandag 5 februari, om 
09.00 uur een inschrijving geopend zijn in Magister. Hierin zijn alle plekken die er op de 13e aangeboden 
worden verwerkt en kiezen de leerlingen zelf hun plek. Hierbij geldt wel het principe 'wie het eerst komt, 
het eerst maalt'. Bij deze brief zit een lijst van stageplekken, bijbehorende adressen en het maximaal 
aantal leerlingen per stagebedrijf. Ouders spelen bij het kiezen van de loopbaan van een kind een 
essentiële rol. Vanuit dit oogpunt vinden wij het belangrijk dat u samen met uw kind een blik werpt op de 
aangeboden stageplekken en er vervolgens samen één kiest die enigszins past in het toekomstbeeld van 
uw kind. Mocht dit makkelijker gezegd dan gedaan zijn, omdat uw kind nog niet weet wat hij wil, kan de 
bliksemstage een belangrijke rol spelen binnen de meningsvorming van de leerling. De conclusie 'dit is 
niets voor mij' is uiteindelijk ook een waardevolle opbrengst. De leerlingen reizen met het openbaar 
vervoer of te voet wanneer de bliksemstage in de buurt is. Het is vanzelfsprekend erg fijn als uw kind een 
ov-chip kaart met saldo op zak heeft op de betreffende dag. Na de stage, om 12.00 uur, gaan alle 
leerlingen met de begeleider terug naar school om vanaf het 6e uur les volgens rooster te volgen.  
 
Tot slot is het belangrijk om het volgende te melden. Voor sommige stageplekken gelden aanvullende 
eisen. Hieronder een lijstje hiervan. Mocht uw kind zijn ingedeeld bij één van de volgende bedrijven, kijk 
dan goed wat uw kind mee moet nemen om deel te mogen nemen aan de stage: 
 
Leerjaar 1: 

• Amsterdamse bos; de kleding kan vies worden. 

• DeLaMar theater; de leerlingen mogen geen jogging kleding dragen, graag zo representatief mogelijk. 
 
Leerjaar 2: 

• IBM; de leerlingen en begeleiders zijn verplicht een ID-bewijs mee naar de stage te nemen. 

• Hilton Waldorf Astoria; de leerlingen moeten 'nette' kleding aan, graag zo representatief mogelijk. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Kevin Hoogeweg 
LOB coördinator 

 

 

 

 



 
 
 
 
Aangeboden stageplekken leerjaar 1 

 

Naam bedrijf Adres Route Max. Aantal lln. 

Genieten, eten en 
Drinken 

Oranje Vrijstaatplein 
2, 1093NG, 
Amsterdam 

Metro 51 Waterlooplein,  
Tram 9 Pretoriusstraat. 

9 

Bouwmaat Aalsmeer Aalsmeerderweg 463, 
1432ED, Aalsmeer 

Auto 9 

NH Amsterdam Zuid Van Leijenberghlaan 
221, 1082GG, 
Amsterdam 

Lopen 9 

Rochdale Bos en Lommerplein 
303, 1055RW, 
Amsterdam 

Metro 51 station Zuid, 
Metro 50 De Vlugtlaan 

13 

Amsterdamse bos Bosbaanweg 5, 
1182DA, Amsterdam 

Lopen 9 

DeLaMar theater Marnixstraat 402, 
1017PL, Amsterdam 

Tram 5 Leidseplein 9 

Mazars Delflandlaan 1, 
1062EA, Amsterdam 

Metro 51 station Zuid, 
Metro 50 Lelylaan 

10 

 
Aangeboden stageplekken leerjaar 2 

 

Naam bedrijf Adres Route Max. aantal lln. 

KLM HR Solutions Gebouw 133, 
Stationsplein 
Noordoost, 1117ZL, 
Amsterdam 

Connexxion bus 357 
Amstelveen busstation, 
Connexxion bus 186 
Schiphol gebouw 133 
 

9 

IBM Johan Huizingalaan 
765, 1066VH, 
Amsterdam 

Metro 51 station Zuid, 
Metro 50 Henk 
Sneevlietweg 

9 

Hilton Waldorf Astoria Herengracht 542-556, 
1017CG, Amsterdam 

Tram 5 Keizersgracht 9 

Arkin jeugd en gezin Jacob Obrechtstraat 
92, 1071KR, 
Amsterdam 

Tram 5 Roelof Hartplein 9 

KPMG Laan van Langerhuize 
1, 1186DS, Amstelveen 

Metro 51 Ouderkerkerlaan  10 

Accenture Gustav Mahlerplein 90, 
1082MA, Amsterdam  
 

Metro 51 station Zuid 9 

Rochdale Bos en Lommerplein 
303, 1055RW, 
Amsterdam 

Metro 51 station Zuid, 
Metro 50 De Vlugtlaan 

5 

Vrije plekken uit 
aanbod leerjaar 1 

Zie aanbod leerjaar 1 Zie aanbod leerjaar 1 11 

 
 

 


