
 
Ook dit jaar organiseert de Toekomstcommissie van studievereniging Kleio een stageweek. Met deze 
week willen wij jullie helpen met het oriënteren op je beroepskeuze na je studie. Alle stageplekken zijn 
ingeroosterd tussen 13 en 17 mei van dit jaar. Hieronder vind je het rooster voor de gehele week en 
elke stageplek apart toegelicht met datum, locatie en beschrijving van de activiteit. Deze brief is 
thematisch geordend. Dat betekent dat de informatie per sector – media, musea en wetenschap, 
onderwijs, ambtenarij en bedrijven – geordend is. Mochten er inhoudelijke vragen zijn of wil je 
maandag het aanmeldformulier (zie hieronder) per e-mail ontvangen, dan kun je altijd mailen naar 
toekomst@kleio-amsterdam.nl of een bericht sturen via onze Facebook Toekomstcommissie Kleio.  

 
 
Woensdag 17 april zullen de aanmeldingen open gaan. Dat zal via een Google-form gaan waarbij we 
jullie verzoeken 3 voorkeuren door te geven. Twee voor specifieke plekken en één voor een bepaalde 
sector of – indien je geen voorkeur hebt – dat het je niet uitmaakt waar je mee wilt lopen. Wij zullen 
iedereen naar zijn eerste of tweede voorkeur proberen te plaatsen. Hierbij geldt het principe wie het 
eerst komt wie het eerst maalt. Wees dus snel, want vol is vol en het aantal plekken en het aantal 
personen per plek is beperkt. Nadat je je hebt opgegeven zal de Toekomstcommissie contact met je 
zoeken over of je geplaatst bent en hoe je contact met de stagebegeleider kunt zoeken. Te zijner tijd 
zullen wij nog informeren of alle contact soepel verlopen is. Zodra je je opgegeven hebt, gaan wij er 
vanuit dat je ook kunt. Het is naar andere leden en de stagebegeleiders onverantwoord om je plaats 
(te laat) te laten varen. Wij willen iedereen een eerlijke kans op een stage geven, maar leden van Kleio 
genieten altijd voorrang. Wij danken jullie voor je begrip. 
 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
De Toekomstcommissie 
 
Lynn en Vincent   
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Media 
 

 
 
Het Parool: 
 
Wanneer:  Woensdag 15 of donderdag 16 mei 
Waar:   Jacob Bontiusplaats 9, Amsterdam 
Bij wie:  Frenk den Nederlanden 
 
Het Parool is dé krant van Amsterdam. Er wordt nog wel eens 
vergeten dat het ook een landelijk dagblad is dat in de Tweede 
Wereldoorlog begon als sociaaldemocratisch getinte 
verzetskrant. De krant is sinds februari 1998 de enige krant die 
zich nog specifiek op onze hoofdstad focust en verschijnt sinds 
31 maart 2004 op tabloidformaat. De krant werd op 1 januari 
2010 deel van De Persgroep Nederland. Het Parool wordt door 
het sociaaldemocratische verleden gezien als een politiek 
linkse krant.  

Kleio biedt je de kans biedt om een dag met Frenk den 
Nederlanden (en zijn collega’s) mee te lopen op de redactie 
van het Parool. Je krijgt te zien hoe een krant in elkaar 
gedraaid wordt en welke artikelen de krant wel of niet halen.  
 
De Groene Amsterdammer: 
 
Wanneer:  Woensdag 15 mei 
Waar:  Singel 464, Amsterdam 

Bij wie:  Evert de Vos 
De Groene Amsterdammer is het langstlopende 
onafhankelijke opinieweekblad van Nederland. Al 
sinds 1877 – met een kleine pauze gedurende de 
oorlog – publiceert het weekblad over opinie, 
kunst en actualiteit. Tegenwoordig probeert het 
blad verdieping te brengen in de grote stroom 
van oppervlakkige informatie die wij tot ons 
krijgen. Ondanks de naam kijkt de Groene daarbij 
veel verder dan onze hoofdstad.  

De Groene Amsterdammer geeft je de kans 
om op woensdag een dag mee te lopen met Evert 
de Vos. Je zult met hem een redactievergadering 
bijwonen om te kijken hoe de inhoud van het blad 
nu tot stand komt. Daarnaast heb je de 
gelegenheid om al je journalistieke vragen te 
stellen en te kijken hoe een verdiepend, lang en 
kritisch opiniërend artikel nu tot stand komt. 
  



Media 
 

 
Ons Amsterdam: 
 
Wanneer: Maandag 13 mei 
Waar:  In overleg 
Bij wie:  Koen Kleijn 
 
 Er is maar één historisch tijdschrift over 
Amsterdam en dat is Ons Amsterdam. Dit 
tijdschrift probeert de geschiedenis van onze 
hoofdstad elke maand op populaire wijze voor 
een groot publiek toegankelijk te maken. 

Hoe je met een klein budget een ontzettend 
leuk en populair blad elke maand in de 
schappen kunt leggen kan Koen je leren, maar 
ook hoe artikelen inhoudelijk het best vorm 
gegeven kunnen worden en hoe je 
wetenschappelijk onderzoek bij een groot 
publiek kunt krijgen! Je krijgt de kans om op 
maandag een middag bij zijn werkzaamheden 
als hoofdredacteur mee te lopen. Je krijgt 
inzage in de werkzaamheden van de hoogste 
baas van het blad. 

 
Financieel Dagblad: 
 
Wanneer: 2 dagen. Dinsdag 14 en woensdag 15 mei.  
Waar:  Prins Bernhardplein 173, Amsterdam 
Bij wie:  Cor de Horde 
 
Het FD is de enige krant van Nederland die op 
zalmroze papier gedrukt wordt. Nu is dit niet 
bepalend voor de inhoud – waar ze zich ook mee 
weten te onderscheiden – maar wel leuk om te 
weten. Voor al het economisch, financieel, maar ook 
tech, auto’s en zakelijk nieuws moet je bij het 
Financieel Dagblad zijn. De krant is ontstaan tijdens de 
oorlog, maar heeft wortels die terug gaan tot de tijd 
van de Bataafse Republiek.  

Om bij het FD te werken hoef je geen 
beleggingsgoeroe te zijn of hooggeschoold econoom, 
maar affiniteit met economie is wel een vereiste. Je gaat twee dagen meelopen op de redactie, gaat 
mee met een journalist en schrijft een schaduwartikel. Zo krijg je een perfect en volledig beeld van het 
werk bij een landelijke krant als het FD. Deze twee aaneengesloten dagen zijn echter alleen voor 
mensen die al verder in hun oriëntatiefase van hun bachelor zitten en zijn dus alleen voor 
tweedejaarsstudenten en hoger beschikbaar. 
 
 



Musea en Wetenschap 
 

 
Allard Pierson Museum en Bijzondere Collecties 
 
Wanneer: Dinsdag 14 mei 
Waar:  Oude Turfmarkt 127, Amsterdam 
Bij wie:  René van Beek en Reinder Storm 
 
Dé plek waar je direct in contact komt met de geschiedenis is het museum. Het zal dan ook niemand 
verbazen dat menig historicus in de museale sector terecht komt. René van Beek is daar 28 jaar geleden 
ook in terechtgekomen en er niet meer weggegaan. Als curator van het Allard Pierson is hij eveneens 
verbonden aan de UvA. Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven enkele studenten mee te nemen langs 
zijn werk als curator. Hoe komt een tentoonstelling tot stand? Wat doe je met Oekraïens/Russisch 
Krimgoud tijdens een annexatie? Je kunt René al deze kwesties voorleggen. Het Allard Pierson is niet 
alleen als museum interessant, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek over de Oudheid kun je 
hier terecht. Daar blijft deze dag echter niet bij. René heeft samen met Reinder Storm van Bijzondere 
Collecties een dag opgezet en na alles bij het Allard Person te hebben gezien, ga je door naar het 
naastgelegen pand van Bijzondere Collecties. 
 
Bij de Bijzondere Collecties, die het erfgoed van de Universiteit van Amsterdam omvatten,  is voor elk 
wat wils. Als een van de grootste erfgoedbibliotheken in Europa, kan men ontsnappen aan de hordes 
rondstruinende toeristen en zich hier verdiepen in zeldzame en kostbare boeken, manuscripten, 
prenten, foto's en nog veel meer. Of je je nou interesseert voor de Joodse cultuur, de kerkgeschiedenis, 
stripboeken of het archief van Ronald Grunberg, bij Bijzonder Collecties vind je het allemaal. De huidige 
Universiteitsbibliotheek ontstond reeds in 1578 en heeft sindsdien een intensieve band opgebouwd 
met de stad Amsterdam en haar religieuze, culturele en 
wetenschappelijke instellingen. Normaal gesproken zouden wij 
studenten hier komen om onderzoek te doen, maar in de 
stageweek krijgen we de uitgelezen kans om met drie 
verschillende medewerkers een dagje mee te lopen.  
 
Dhr. Reinder Storm is conservator cartografie, geografie en reizen 
bij de Bijzondere Collecties van de UvA. Het beheer van de 
cartografische collectie strekt zich uit over vele duizenden kaarten, 
atlassen en aanverwante materialen. Interesseer jij je nou voor het 
ontstaan van befaamde wereldatlassen van Joan Blaeu? Stel al je 
vragen aan Reinder Storm!  



Musea en Wetenschap 

 
 
IHLIA: 
 
Wanneer:  Donderdag 16 mei 
Waar:   Oosterdokskade 143 
Bij wie:   verschillende 

medewerkers van 
IHLIA 

 
Op de derde verdieping van de 
Centrale OBA is IHLIA gevestigd. IHLIA 
bewaart, ontsluit en deelt Europa's 
grootste lesbisch homo biseksueel en 
transgender(LHBT) erfgoedcollectie. 
Onderzoekers, journalisten, 
studenten, scholieren, et cetera, uit binnen- en buitenland, komen hier om de uitgebreide collectie in 
te zien en te komen kijken naar de verschillende indrukwekkende exposities die er worden gehouden. 
Ben jij benieuwd naar de personen die een belangrijke rol spelen of hebben gespeeld in de 
homo/lesbische emancipatiestrijd? Of hoe een expositie over de roerige geschiedenis van hartstocht 
tussen vrouwen in de twintigste eeuw in de literatuur tot stand komt? Momenteel staat er een 
tentoonstelling over vluchtelingen in de LBHT-gemeenschap. Verschillende medewerkers van het IHLIA 
werken op 16 mei samen om een student een beeld te geven van hun werk. Zo kunnen zij jou vertellen 
op welke wijze zij mensen willen inspireren om op zoek te gaan naar LHBT-erfgoed en ook mensen die 
we nu lesbisch, homo, bi of transgender noemen hun rechtmatige plek te geven in de geschiedenis. 
 
Saricon: 
 
Wanneer:  Vrijdag 17 mei 
Waar:  Sliedrecht 
Bij wie:  Lennart van Oudheusden 
 
Bij Saricon ben je letterlijk met geschiedenis bezig. Zij omschrijven 
zichzelf als: “Wij zijn in 1992 gestart als eerste ingenieursbureau 
gespecialiseerd in de opsporing van achtergebleven explosieven uit de 
Tweede Wereldoorlog. Wij ondersteunen projecten waarbij mogelijk 
een risico is door de aanwezigheid van explosieven uit de Eerste of 
Tweede Wereldoorlog. Bij Saricon is ondersteuning vanaf advies tot 
totale uitvoering van uw project mogelijk. Onze historie begint in 1976, 
in Puttershoek werd een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De Explosieven Opruimings 
Dienst had de taak het gevaarlijke projectiel bloot te leggen voor nader onderzoek. De EOD vroeg 
aannemingsbedrijf D. Monshouwer B.V., later Saricon B.V., om het civieltechnische werk voor zijn 
rekening te nemen. Vanaf dat moment groeide het opsporen, blootleggen, identificeren en 
veiligstellen van achtergebleven munitie uit de Tweede Wereldoorlog uit tot een van de belangrijkste 
bedrijfsactiviteiten.” Saricon had dus ook bij de bedrijven kunnen staan. 
Saricon houdt zich dus hoofdzakelijk bezig met bommen. Spannender kan natuurlijk niet. Saricon is 
gevestigd in het Zuid-Hollandse Sliedrecht. Je kunt echter met Lennart meerijden vanuit Amsterdam 
naar Sliedrecht toe. Vervolgens loop je een dag mee bij al zijn werkzaamheden als historische 
explosieve opsporingsdienst.  



Onderwijs 
 

 
 
Fons Vitae: 
 
Wanneer: Woensdag 15 mei 
Waar:  Reijnier Vinkeleskade 53, 

Amsterdam 
Bij wie:  Freek Nijenhuis 
 
Het docentschap is niet voor iedereen 
weggelegd. Vaker lijkt het op crisismanagement 
dan op het overdragen van kennis. Hoe ga je met 
zo’n bazelende bende bavianen om? Freek 
Nijenhuis is al jaren docent aan het Fons Vitae, de school die eerder succesvol in vlammen opging. 
Desalniettemin gaan de lessen en vergaderingen gewoon door. Op woensdag 15 mei kun je een dag 
met Freek meelopen. We bevinden ons in de eindexamentijd, dus de druk ligt wat hoger. Ook moet 
Freek zich in de loop van de dag naar de andere locatie van het Fons Vitae verplaatsen. Welke wekdruk 
ligt er allemaal bij het docentschap? Volgens mij krijg je deze dag een vrij goede beeld van wat 
docenten allemaal doen.  
 
 

Het Amsterdams Lyceum: 
 
Wanneer:  Donderdag 16 en vrijdag 17 

mei 
Waar:  Valeriusplein 15, Amsterdam 
Bij wie:  Nicolaesz Vlaming en 
Annemarie Heijkoop 
 
‘Wat wil je dan later doen met 
geschiedenis? Leraar worden?’ Iedere 
geschiedenisstudent heeft deze vraag 
weleens gehoord. De ene lijkt het 
verschrikkelijk, voor de ander is het dé 

droombaan! Ben jij ook geschiedenis gaan studeren omdat jouw leraar zo fantastisch kon vertellen? 
Lijkt het jou heerlijk om elke dag deze geschiedenis aan een klas vol kinderen te mogen vertellen, en 
dan ook nog eens 6 weken zomervakantie te hebben? Twee docenten van het oudste lyceum van 
Nederland zijn bereid om jou een dagje mee te nemen in het lerarenbestaan. Nicolaesz Vlaming (17 
mei) en Annemarie Heijkoop (16 mei) geven al vele jaren les op de school die zelf ook een 
indrukwekkende geschiedenis heeft. De Tweede Wereldoorlog is een zwarte periode voor de school. 
Ondanks protesten van de toenmalige rector Gunning moeten de joodse leerlingen de school verlaten; 
velen van hen keerden niet terug uit de vernietigingskampen. Boven de aula van de school was in 
eerste instantie een onderduiklocatie, maar daarna wordt de school gevorderd door de Duitsers. 
Gelukkig is dit verleden tijd, en kun je nu in alle rust meekijken hoe ‘meneer’ Vlaming en ‘mevrouw’ 
Heijkoop geschiedenisles geven aan lieve bruggers. 
  



Bedrijven 
 

 
Van Eeghen Groep:  
  
Wanneer:  Donderdag 16 mei 
Waar:  Herengracht 462, Amsterdam  
Bij wie:  Jeroen van Eeghen  
  
De Van Eeghen Groep is het oudste familiebedrijf van 
Amsterdam en een van de oudste bedrijven ter wereld. Het 
bedrijf werd opgericht in 1662 en heeft zich altijd 
beziggehouden met de handel van voedsel (ook als 
concurrent van de VOC). Momenteel richtten zij ons op de 
‘new spices’ namelijk vitamines en mineralen. Met een 
(jong) team van 23 medewerkers zijn ze een kennishuis op 
het gebied van de verkoop van gezonde 
ingrediënten. Ze verkopen deze vanuit het kantoor op de 
Herengracht aan de babyvoedingindustrie en sport-en-
supplementenindustrie. Ook adviseren zij klanten hoe zij de 
ingrediënten in hun producten kunnen gebruiken en 
toepassen. Het team bestaat uit voeding-technologen maar 
ook sales mensen met een hele diverse achtergrond. 
Op deze donderdag kun je bij het bedrijf meelopen om te 
kijken wat er allemaal in deze business gebeurt en wat 
geschiedenis hier nu mee te maken heeft. 
 

Ambtenarij 
 

 
Wanneer: Maandag 13 mei 
Waar:  Hilversum 
Bij wie:  Tycho Verheul 
 
Met de Toekomstcommissie zijn we naar Den Haag geweest om 
te kijken hoe de ambtenarij op landelijk niveau functioneerd. 
Veel meer beleid wordt tegenwoordig echter uitgevoerd op 
gemeenteniveau. Tycho Verheul is jaren uitvoerend 
beleidsmedewerker van de gemeente Hilversum geweest, maar 
tegenwoordig is hij gepromoveerd tot projectleider. Hiervoor 
heeft hij ruim 5 jaar in Amsterdam bij de gemeente gewerkt. 
Tycho is veelzijdig in de publieke sector met ruime ervaring in 

het ambtelijke en is een echte generalist. Daarnaast heeft hij specifieke kennis op gebied van 
relatiebeheer, protocol en internationale betrekkingen. Hij heeft echter ook grote interesse voor 
beleidsterreinen als: Kunst en Cultuur, Citymarketing, Toerisme, Openbare Ruimte, Verkeer & 
Parkeren en Ruimtelijke Ordening. Werken in de ambtenarij? Loop mee met Tycho Verheul. 


