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LIO (Leraar In Opleiding) in de  
educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs  
 
Toelatingsvoorwaarden  
Om te worden toegelaten tot het LIO-traject hanteren we in de eerste plaats de decretale 
voorwaarden. Deze decretale voorwaarden verfijnen we om te garanderen dat elk van onze 
afgestudeerden het gewenste eindniveau behaalt en om de organisatie van stage in onze opleiding 
mogelijk te maken:  

• Een aanstelling als leraar in een school van de Vlaamse Gemeenschap (d.w.z. het hanteren van de 
eindtermen voor het Vlaamse lager onderwijs). Scholen voor buitengewoon onderwijs komen in 
aanmerking als de stage-uren worden gepresteerd in diplomagerichte klassen.  

• Een aanstelling op jaarbasis. Aangezien stage een jaarmodule is vragen we een aanstelling voor 
de duur van een academiejaar (of ten laatste startend op 1 oktober). 

 
Engagement van de opleiding 
Een LIO-student beschikt over een diploma hoger onderwijs en komt daardoor in aanmerking voor 
een verkort traject. Alle info over de verschillende verkorte trajecten is terug te vinden via 
pxl.be/lageronderwijs > traject op maat. De stagevakken worden voor een LIO-student aangepast 
aan de opdracht van tewerkstelling. Onder meer afhankelijk van het percentage van tewerkstelling 
wordt bepaald hoeveel stage-uren een student moet presteren en welke administratieve en 
lesgebonden opdrachten hij moet uitvoeren tijdens de stage. 
 
Alle lessen vinden ’s avonds plaats waardoor een combinatie tussen werken en studeren haalbaar is. 
Opdrachten die horen bij de opleidingsonderdelen kan de student uitvoeren op een moment naar 
keuze. De opleiding voorziet veel online materiaal dat de student kan raadplegen wanneer hij dat 
wenst. Ook (al dan niet online) persoonlijke coaching is voorzien. Zie pxl.be/lageronderwijs > 
avondtraject voor algemene informatie over onze avondopleiding.  

Engagement van de school van tewerkstelling  
Een LIO-student heeft enkel kans van slagen als er ook een engagement is van de tewerkstellende 
school. De student zal een deel van de opdrachten in de eigen stageklas kunnen uitvoeren, maar 
krijgt ook taken die in een specifieke graad moeten worden gepresteerd. Het is essentieel dat de 
school zich engageert om de LIO-student de mogelijkheid te bieden ook deze opdrachten uit te 
voeren. Dit houdt onder meer in dat de school de student een aantal momenten lesvrij maakt (als hij 
een voltijdse betrekking heeft) en dat de school de student aanvangsbegeleiding biedt om hem te 
ondersteunen bij het uitvoeren van de opdrachten. 

Engagement van de Vlaamse overheid 
“Zij-instromers zonder pedagogische bekwaamheid kunnen deeltijds educatief verlof nemen. Met 
een ‘leerkrachtenbonus’ krijgen ze vrijstelling om een lerarenopleiding te volgen. De school waar de 
zij-instromer werkt wordt voor de helft gecompenseerd met mogelijke vervangingseenheden, zodat 
het voor leraren in opleiding (LIO’s) werkbaar blijft om het lesgeven en de opleiding te combineren.” 
(Bron: onderwijs.vlaanderen – Extra maatregelen in de strijd tegen het lerarentekort) 
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