
   
 

LIO-vacatures Pabo HvA en UPvA schooljaar 2022-2023 
 

Voltijdstudenten van de Pabo HvA en UPvA lopen hun LIO-stage in het vierde studiejaar, 
deeltijdstudenten van Pabo HvA in het eerste semester van het derde jaar. Deze stage vindt 
plaats op een van de Opleidingsscholen waarmee Pabo HvA en UPvA intensief samenwerkt en 
waarmee tevens een samenwerkingsovereenkomst gesloten is. 

 
Pabo HvA student voltijd 
De LIO-stage omvat in totaal 670 uur1. 
1. Voltijd studenten hebben de keuze om de LIO-stage te lopen op: 

maandag en dinsdag (woensdag, donderdag en vrijdag zijn gereserveerd voor de studie op 
opleiding en dus niet beschikbaar voor de LIO-stage), 
of: 

2. donderdag en vrijdag (maandag, dinsdag en woensdag zijn gereserveerd voor de studie op 
opleiding en dus niet beschikbaar voor de LIO-stage). 

De student geeft de keuze voor de specifieke stagedagen door aan de opleiding voorafgaand aan het 
studiejaar. Verdeeld over het jaar zijn er daarnaast vier stageweken. In die weken loopt de student 
fulltime stage. Iedere student maakt een eigen overzicht en berekening van de 670 LIO-uren, in 
afstemming met de LIO-school. Voorwaarde voor het starten van de LIO-stage is een voldoende 
beoordeeld LIO-bekwaamheidsgesprek. Het LIO-Bekwaamheidsgesprek wordt bij een reguliere 
studievoortgang gevoerd aan het eind van het eerste semester (eind januari) in jaar 3 of in de loop 
van het tweede semester. 

 
Pabo HvA student deeltijd 
De LIO-stage omvat in totaal 335 uur2. Dit LiO-stage duurt één semester en studenten lopen twee 
dagen in de week stage. Deeltijdstudenten hebben de keuze om de LIO-stage te lopen op maandag, 
dinsdag, donderdag en/of vrijdag, míts de colleges en de begeleiding op de pabo gevolgd kunnen 
worden. LIO-stage onder lestijd is dus niet mogelijk. 
Iedere student maakt een eigen overzicht en berekening van de 335 LIO-uren, in afstemming met de 
LIO-school. Voorwaarde voor het starten van de LIO-stage is een voldoende beoordeeld LIO- 
bekwaamheidsgesprek. Het LIO-Bekwaamheidsgesprek wordt bij een reguliere studievoortgang 
gevoerd aan het eind van het tweede semester (mei/juni) in jaar 2. 

 
UPvA student 
De LIO-stage omvat in totaal 670 uur1. Studenten van de UPvA lopen hun LIO-stage op maandag en 
dinsdag in verband met onderwijs op andere dagen. De student start met de LIO-stage aan het begin 
van het schooljaar. De studenten wordt geadviseerd om de week voor de start van het schooljaar 
samen met de mentor het onderwijs voor te bereiden. Iedere student maakt een eigen overzicht en 
berekening van de 670 LIO-uren, samen met de LIO-school. UPvA studenten hebben geen 
stageweken en hun LIO-stage eindigt hierdoor rond het einde van het schooljaar. Voorwaarde voor 
het starten van de LIO-stage is een voldoende beoordeling voor studieonderdeel Praktijk 5 en een 
totaal aantal van 135 studiepunten. 

 
 

1 Een werkdag staat voor 8 uur. De LIO- stage is niet verplicht gekoppeld aan de bouw waarin de leeftijdsprofilering plaats 
vindt. LIO-stage 1 en LIO-stage 2 staan totaal voor 24 studiepunten voor de voltijd. De studielast van 1 studiepunt is 28 uur. 
2 Een werkdag staat voor 8 uur. De LIO- stage is niet verplicht gekoppeld aan de bouw waarin de leeftijdsprofilering plaats 
vindt. LIO-stage 1 en LIO-stage 2 staan voor 12 studiepunten voor de deeltijd. De studielast van 1 studiepunt is 28 uur. 



   
 

 
 

De opbouw van de LIO-stage is als volgt: 
 

 Studiepunten: Beoordeling in: 
LIO 1 12 januari 
LIO 2 12 juni 
Totaal 24  

 
 

De begeleiding van de student vindt plaats op de basisschool. De student heeft daar een vast 
aanspreekpunt en begeleider, vastgelegd in het LIO-contract. Deze begeleider komt regelmatig bij de 
student in de klas en begeleidt het leren van de student. De schoolopleider bezoekt de LIO-student 
twee keer in het semester. Op de opleiding vindt er intervisie plaats. 

 

Procedure aanname LIO-student Pabo HvA en UPvA 
De studenten starten in mei met de sollicitaties voor hun LIO stage (sommige voltijd studenten 
starten later met solliciteren in verband met LIO bekwaamheidsgesprek). LIO-vacatures voor Pabo 
HvA kunnen aangeleverd worden tot eind september 2020. UPvA studenten moeten voor eind juni 
gesolliciteerd hebben. De vacatures kunnen worden gemaild naar stage-pabo@hva.nl . De 
vacatures worden op extranet3 van de HvA geplaatst. Studenten kunnen alleen hun LIO-stage lopen 
op scholen waarbij de vacatures op extranet staan. Studenten sturen een sollicitatiebrief met CV 
naar de school met een vacature. 
Scholen selecteren de brieven van de studenten die worden uitgenodigd voor een 
sollicitatiegesprek. Uit deze gesprekken selecteert de school een student die het beste bij de school 
past. Voordat de LIO-student van start gaat, ondertekenen student en school de LIO-overeenkomst. 
In de LIO-overeenkomst worden afspraken vastgelegd omtrent betaling, begeleiding, taken, rechten 
en plichten (zie de Praktijkgids LIO Pabo HvA / UPvA). 

 
 
Tijdsplanning LIO-stage 

Indienen LIO-vacatures door 
scholen bij UPvA en Pabo HvA 

Directeuren geven LiO vacatures door aan het stagebureau (stage-
pabo@hva.nl) en de coördinerend schoolopleider.  
- UPvA tot 14 mei 2021   
- Voltijd en deeltijd studenten tot september 2021 

Extranet Het stagebureau van de HvA plaatst de vacatures op extranet. 
Sollicitatiebrieven UPvA solliciteert voor 1 juni 2021 

Voltijd/deeltijd solliciteert voor september 2021 
Vacature vervuld? Graag z.s.m. doorgeven aan stagebureau, zij verwijderen de vacature. 

 
 
 
 
 

3 Extranet kunt u door middel van de volgende link bereiken: 
https://extranet.doo.hva.nl/nl/stage_werkplekleren/pabo/Paginas/default.aspx 
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 VACATURE 
 

Gegevens school Bestuur OOadA 
School: 9eMontessorischool De Scholekster 
Adres: Karel Du Jardinstaat 76-78 
Telefoon: 020-6790228 
Contactpersoon: Eline Albers/Heleen Schipperheijn 

Voorkeur X Pabo HvA en UPvA studenten kunnen beiden reageren4. 
o alleen Pabo HvA voltijd studenten kunnen reageren. 
o alleen Pabo HvA deeltijd kunnen reageren. 
o alleen UPvA studenten kunnen reageren. 

Beschrijving school 
(profiel, visie) 

    De Scholekster is een Montessorischool. Wij werken volgens de visie van Maria 
Montessori. Er worden vooral Montessorimaterialen en methodes gebruikt zoals de 
taal en rekenkasten van AVE. Daarnast gebruiken we ook chromebooks en ipads in 
beperkte mate.   

Beschrijving groep Een onderbouwklas met groep 0, 1 en 2 bij elkaar  
 
Een bovenbouwklas met groep 6, 7 en 8 bij elkaar 

Profiel LIO-student Wij zoeken studenten die graag werken op een Montessorischool met een diverse 
populatie. Ze moeten er voor open staan om te leren omgaan met verschillen. Niet 
ieder kind heeft hetzelfde nodig. Studenten die de tijd nemen om goed te 
observeren, creatief zijn, en ruimte durven nemen maar ook adviezen ter harte 
nemen en goed kunnen samenwerken.  
Net als de kinderen op school krijgen de studenten veel zelfstandigheid maar daar 
hoort ook verantwoordelijkheid nemen bij.  

Begeleiding vanuit de 
Opleidingsschool 

De student wordt in de eigen klas begeleid door de vaste leerkracht van die klas. 
Ook zijn er andere leerkrachten op school die bijvoorbeeld expert zijn op een 
bepaald gebied,  altijd bereid om te helpen.  

Vergoeding X      Onbetaalde LIO (stageovereenkomst). 
Bij geen betaling, onkostenvergoeding of minder dan 50% salaris leerkracht. 

X      Betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst). 
Bij betaling 50% van het salaris van een leerkracht. 

  



   
 

 
 
 
 
 
 
 

4 UPvA studenten kunnen hun LIO stage alleen lopen op UPvA Opleidingsscholen. 
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