
 

 

 
Amsterdam, 31 maart 2021 
 
Betreft: Bliksemstage van JINC  
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
Op 6 april zal de zogenaamde Bliksemstage plaatsvinden voor leerjaar 1 en 2. Het betreft een verplicht onderdeel 
binnen onze LOB leerlijn en heeft tot uiteindelijk doel dat uw kind een weloverwogen keuze maakt voor 
vervolgonderwijs na De Apollo. Tijdens een Bliksemstage krijgen leerlingen een inkijkje bij een bedrijf om een idee 
te krijgen van wat ze later kunnen worden. Ze krijgen uitleg over het bedrijf, en ze doen een praktische opdracht. 
Dit doen we zodat uw kind ziet welke beroepen er zoal zijn, welke opleiding ze daarvoor nodig hebben en wat 
voor werk er bij hen past.  
 
In tijden die niet onderhevig zijn aan Corona maatregelen, zou uw kind naar een bedrijf toe gaan om de sfeer op 
de werkvloer te proeven. Helaas is dat nu onmogelijk, maar gelukkig is er een alternatief waarmee wordt 
geprobeerd dezelfde doelen te behalen als de reguliere Bliksemstage. Het alternatief heet ‘Bliksemstage in de 
klas’ en is een voorlichting van een vrijwilliger uit het bedrijfsleven, die aan de hand van praktische opdrachten 
komt uitleggen hoe het er aan toe gaat op de werkvloer in zijn of haar bedrijf.  
 
Concreet betekent dit dat op dinsdag 6 april  uw kind geen regulier rooster zal volgen. Alle leerlingen van leerjaar 
1 en 2 worden verwacht, dus ook de leerlingen die tijdens onze huidige aanpak op 6 april thuis zouden moeten 
blijven. De Bliksemstage is dusdanig georganiseerd dat er conform alle geldende Corona maatregelen (bijv. 1,5 
meter) klassen van maximaal 18 leerlingen tegelijk kunnen worden voorgelicht. De leerlingen doen in twee rondes 
hun Bliksemstage. De eerste ronde duurt van 09.30 uur tot 10.40 uur en de tweede ronde duurt van 10.50 uur tot 
12.00 uur. Daarom verwachten wij iedereen uiterlijk om 09.15 uur op school en is iedereen om 12.00 uur vrij. 
Welk bedrijf voorlichting geeft en in welk lokaal dit plaatsvindt, is terug te vinden in Magister. 
 
Op deze manier komt uw kind toch vroeg in aanraking met de arbeidsmarkt en kan dit mogelijk helpen bij het 
keuzeproces wanneer uw kind bij ons een VMBO-t of een HAVO diploma behaalt. Hoe kunt u helpen? Het is 
belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd aan het denken worden gezet over hun studiekeuze. Als ouder kunt u 
helpen door na afloop van de Bliksemstage hier vragen over te stellen, bijvoorbeeld:  
 

- Hoe is het geweest?  
- Welke beroepen heb je gezien? Wat vond je daarvan?  
- Wat zou je later zelf willen worden? En waarom?  
- Weet je wat je daarvoor moet doen (opleiding, ervaring)?  
- Hoe kan ik je hierbij helpen?  

 
De ‘Bliksemstage in de klas’ wordt georganiseerd door JINC. Samen met scholen en bedrijven bereidt JINC 
jongeren voor op de arbeidsmarkt. Hierdoor weten de jongeren beter welke beroepen er zijn, wat je in die 
beroepen doet en leren ze vaardigheden die nodig zijn als ze gaan werken, bijvoorbeeld solliciteren. Meer weten 
over JINC en over hoe u kunt bijdragen? Kijk op www.jinc.nl.  
 
 

Met vriendelijke groet,  
 
 
Kevin Hoogeweg 
LOB coördinator 
 


