
Aan de ouders/verzorgers van 
de leerlingen uit leerjaar 2 
 
 
UCN 18/19 031 
Zaandam, 8 oktober 2018 
 
 
Betreft: Bliksemstage 2e klas 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Welke beroepen zijn er allemaal? Welke opleiding heb je daarvoor nodig? En welk type werk 
past bij mij? Het zijn allemaal vragen die we tijdens de LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding) 
proberen te beantwoorden. Donderdag 18 oktober aanstaande gaan we van start met de 
eerste activiteit in het kader van de LOB: uw kind gaat op bliksemstage!  
 
Onder begeleiding van een docent gaan alle 2e klassers op de fiets in groepjes van tien op 
bezoek bij in totaal zeventien bedrijven in de Zaanstreek. Tijdens deze bliksemstage – van 
13.00 uur tot 15.30 uur - maken ze kennis met verschillende beroepen, krijgen ze een 
rondleiding in, en uitleg over het bedrijf, en mogen ze een handje meehelpen.  
 
Uiteraard is deelname hieraan verplicht. Het is immers belangrijk dat uw kind zich gaat 
oriënteren op de toekomst en aan het denken wordt gezet over zijn of haar studiekeuze. 
 
Hoe kunt u helpen? 
Als ouder kunt u helpen door na afloop van de bliksemstage vragen hierover 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? 

  
Wij organiseren deze bliksemstage samen met JINC, een organisatie die samen met scholen 
en bedrijven jongeren voorbereidt op de arbeidsmarkt. Dankzij deze voorbereiding weten de 
jongeren beter welke beroepen er zijn, wat je in die beroepen doet en welke vaardigheden 
(zoals solliciteren) je nodig hebt als je gaat werken. En dat helpt uw kind bij het maken van 
de juiste keuze.  
 
Als u nog vragen hebt, kunt u terecht bij de decaan TL, dhr. G. Özkan 
g.ozkan@compaenvmbo.nl of de decaan onderbouw, mevr. E. van der Lugt 
e.vanderlugt@compaenvmbo.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hanneke Eshuijs, afdelingsleider TL 2, 3 en 4 
Joris van Loo, afdelingsleider onderbouw  
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