
 

 

 

 

Tijdschema solliciteren lio februari 2023 

 

 

datum 

 

omschrijving activiteit 

 

wie 

 

woensdag  

7 december 

2022 

Deadline voor het binnen zijn van de 

vacatures bij de stageadministratie: 

stageadmin.apod@saxion.nl 

 

 

SO/directie stellen 

vacature op 

BOC levert in één keer 

alle lio vacatures aan 

per stichting 

ma 12 en di 13 

december 
Ordenen van de lio vacatures  

stageadministratie: 

Ineke Schoemaker 

 

woensdag 14 

december 

14.00 -16.30 u 

 

 

Sollicitatietraining voor studenten die in 

februari starten met de lio.  

Lio vacatures per stichting zijn vanaf  

Wo 14 december einde middag te vinden op 

de website: 

www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl 

en beschikbaar voor studenten met 

toestemming van de examencommissie 

Thécla van Leusden 

schoolopleiders, BOC’s 

en studenten 

 

donderdag 15 

t/m zo 18 

december 

 

Studenten selecteren vacatures waarop zij 

willen solliciteren en schrijven 

sollicitatiebrieven. Deze worden per e-mail 

naar de schoolopleiders en evt. directie van 

de school verstuurd.  

studenten 

ma 19 

december-vr 

23 december 

kandidaten worden uitgenodigd voor lio 

sollicitatiegesprekken ( uitnodigingen vóór 

de kerstvakantie) 

schoolopleiders 

ma 9 januari 

t/m do 19 

januari 

Lio sollicitatiegesprekken 

(gesprekken ná de kerstvakantie) 

schoolopleiders/directie 

en studenten 

úiterlijk vrijdag 

20 januari 

Studenten en schoolopleiders laten weten 

op welke school de student als lio benoemd 

is: stageadmin.apod@saxion.nl 

 

studenten en 

schoolopleiders 

 

23 tot 27 

januari 

 

BOC stuurt overzicht van lio studenten, 

benoemd binnen het bestuur/stichting en 

op welke school 

BOC 

 

vanaf 23 

januari 

 

Indien nodig: persoonlijk matchen van 

studenten die nog niet benoemd zijn op een 

lio stageplaats. 

Thécla van 

Leusden/student/ BOC/ 

schoolopleider 
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 welke studenten 
Periode: van  ma 13 februari tot 

de zomervakantie 2023 

lio februari 

2023 

Naar schatting ongeveer 50 

voltijd studenten 

 

 

 

Regio Midden:  

ma 13 februari t/m vr 8 juli 

 

Regio Zuid:  

ma 13 februari t/m vr 15 juli 

 

Regio Noord:  

ma 13 februari t/m vr 22 juli  

 

 

 

De lio wordt met een opbouw maximaal vier dagen per week voor de groep geplaatst. 

Niét op woensdag, dit is de lesdag op de pabo.  

 

Heb je interesse om als schoolopleider of als BOC met jouw lio vacature(s) deel te nemen 

aan de sollicitatietraining op woensdagmiddag 14 december 2022 vanaf 14.00 uur op 

Saxion? 

Stuur dan een e-mail naar Ineke Schoemaker van de stageadministratie: 

stageadmin.apod@saxion.nl 

 

Om de groepen niet te groot te laten worden, zijn ongeveer 8 schoolopleiders en/of 

BOC’s nodig uit de verschillende besturen.  

 

Thécla van Leusden verzorgt de sollicitatietraining. De deelnemende schoolopleiders, 

BOC’s worden tijdig geïnformeerd over de inhoud van de middag. 
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