
 

 

 

Amsterdam, 31 januari 2019 

Betreft: Bliksemstage leerjaar 1 en 2  

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

Op dinsdag 12 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 'vol = vol'. 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 te volgen volgens rooster.  

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

Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.  

Met vriendelijke groet,  

Kevin Hoogeweg  

LOB coördinator 



Aangeboden Bliksemstage plekken leerjaar 1 (62 plekken voor 62 leerlingen) 

 
Aangeboden Bliksemstage plekken leerjaar 2 (70 plekken voor 65 leerlingen) 
 

 
 
 

Naam bedrijf Type bedrijf Adres Route Plekken 
Turner & Townsend Organisatie-

advieskantoor 
Amstelplein 11, 1096 
HA, Amsterdam 

Metro 51  
Amstelstation 

10 

Stayokay Zeeburg 
Amsterdam 

Hostel Timorplein 21a, 1094 CC, 
Amsterdam 

Metro 51  
Amstelstation, 
Bus 65  Javaplein 

11 

CBK Zuidoost Beeldende Kunst Anton de Komplein 120, 
1102 DR, Amsterdam 

Metro 51 richting 
Amstelveen  
Oranjebaan 
Connexxion Bus 300  
Station Bijlmer Arena 

10 

Olympia 
Uitzendbureau 
Groot Amsterdam 

Uitzendbureau Rhijnspoorplein 10-38, 
1018 TX, Amsterdam 

Metro 51  
Weesperplein 

10 

Café-restaurant 
Amsterdam 

Café-restaurant Watertorenplein 6, 1051 
PA, Amsterdam 

Tram 5  van Hallstraat  10 

Loogman Carwash 
Amsterdam 

Carwash Van Marwijk Kooystraat 
10, 1114 AG, Amsterdam 

Metro 51  Overamstel 11 

Naam bedrijf Type bedrijf Adres Route Plekken 
KPMG Financiën  Laan van 

Langerhuize 1, 1186 
DS, Amstelveen 

Metro 51 richting Amstelveen  
Ouderkerkerlaan 

10 

Vapiano Italiaans 
restaurant 

Amstelstraat 2, 1017 
DA, Amsterdam 

Metro 51  Waterlooplein 10 

DeLaMar 
Theater 

Theater Marnixstraat 402, 
1017 PN, 
Amsterdam 

Tram 5  Leidseplein 10 

Garage 22 Auto garage Helicopterstraat 22, 
1059 CG, 
Amsterdam 

Bushalte Van 
Nijenrodeweg/Amstelveenseweg 
 Connexxion Bus 347  
Amstelveenseweg 

10 

Deloitte Accountancy Gustav Mahlerlaan 
2970, 1081 LA, 
Amsterdam 

Metro 51  De Boelelaan/VU 10 

Motivaction Marktonderzoeks- 
en adviesbureau 

Marnixkade 109, 
1015 ZL, Amsterdam 

Tram 5  Bloemgracht 10 

Linklaters Advocatenkantoor Zuidplein 180, 1077 
XV, Amsterdam 

Metro 51  Station Zuid 10 
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