
 

 

 

 

Tijdschema solliciteren lio augustus 2022 
 

datum omschrijving activiteit wie 

Uiterlijk  

woensdag 18 

mei  

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 

woensdag  

25 mei 

14.00u tot 

16.30u 

Sollicitatietraining voor studenten die na 

de zomervakantie 2022 starten met de lio.  

Lio vacatures per stichting zijn vanaf  

wo 25 mei te vinden op de website: 

www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl 

Beschikbaar voor studenten met 

toestemming van de examencommissie 

Thécla van Leusden 

schoolopleiders, BOC’s en 

studenten 

 

donderdag 

26 mei t/m 

zondag 29 

mei  

 

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 

maandag  

30 mei 

dinsdag  

31 mei 

Doornemen van de sollicitatiebrieven, 

uitnodigen van de lio kandidaten voor lio 

sollicitatiegesprekken 

 

schoolopleider, directie 

do 2 juni t/m 

do 16 juni  

Voeren van sollicitatiegesprek(ken) met de 

lio kandidaten 

schoolopleider, directie en 

student 

uiterlijk 17 

juni 

Schoolopleider geeft naam van benoemde 

lio student door aan de BOC 
schoolopleider 

uiterlijk  

vrijdag  

17 juni 

Student geeft door op welke school en 

binnen welke stichting hij/zij als lio 

benoemd is (cc naar de schoolopleider): 

stageadmin.apod@saxion.nl 

studenten  

 

Vanaf 20 juni 

 

Indien nodig: matchen van studenten die 

nog geen lio stageplaats hebben. 

De procedure zal vóór de zomervakantie 

afgerond zijn. 

 

stageadministratie/student/ 

BOC/ schoolopleider 
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 welke studenten 
lio periode:  

sept 2022 - januari 2023 

 

lio  

september 2022 – 

januari 2023 

 

Ongeveer 25 

voltijdstudenten 

 

Regio midden: maandag 22 

augustus t/m 13 januari 

 

Regio noord: maandag 29 

augustus t/m vrijdag 20 

januari  

 

Regio zuid: maandag 5 

september t/m vrijdag 27 

januari  

 

 

 

 

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 25 mei 2022 vanaf 

14.00 uur tot uiterlijk 16.30 uur? 

 

Stuur een e-mail naar stageadmin.apod@saxion.nl (Ineke Schoemaker)  

 

Thécla van Leusden verzorgt de inhoud van de sollicitatietraining. Er wordt 

vanuit gegaan dat de training op Saxion Deventer plaatsvindt. De deelnemende 

schoolopleiders, BOC’s worden tijdig geïnformeerd over de inhoud van de 

middag. 
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