
 
 

 
NETWERK ZIJ-INSTROOM 

 
  
 
Aan  : deelnemers netwerk zij-instroom  
Van  : Barbara de Kort en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : uitkomsten tweede bijeenkomst 9 oktober 2018 
       
 
Vertegenwoordigde instituten 
Hs Leiden, Hogeschool Utrecht, Marnix Academie, Driestar, Iselinge, NHL Stenden, iPabo, 
Avans, De Kempel, Inholland, Saxion, Viaa, Windesheim 
 
Namens OCW 
Dorina Veldhuis        
 
Namens LPNPO       Namens LOBO 
Ron de Bakker      Barbara de Kort 

Silvia van Spronsen 
 
Doel bijeenkomst 
Barbara de Kort licht het doel van deze tweede informatiebijeenkomst toe.  
Met de populariteit van de zij-instroomtrajecten neemt ook de behoefte toe aan het delen van 
kennis en ervaringen. Signalen vanuit de opleidingen maar ook vanuit het veld kunnen op deze 
manier gezamenlijk besproken en belicht worden.  
Regeling, budget, invulling, begeleiding of uitvoering: het is in brede zin van betekenis hierover 
met elkaar van gedachten te wisselen.  
 
Uitkomsten vorige bijeenkomst (naar aanleiding van) 

o Assessment Center 
De vraag wordt gesteld hoe het staat met het Assessment Center. Er is destijds al 
geopperd te bekijken welke capaciteit waar zit of nog nodig is.  
In dat verband is het voorstel te beginnen met het inventariseren van de verschillende 
aanpakken: hoe hebben de verschillende opleidingen het assessment ingericht en 
vormgegeven? Tijdens een volgende werksessie gaan we vervolgens bezien of we op 
basis van wat geïnventariseerd is, kunnen convergeren naar een meer eenduidige 
aanpak. 
  Actie Inventarisatie uitzetten naar instrumenten en aanpak. 

 
 



 
 

o Erkenning 
Ten aanzien van het assessment wordt nogmaals benadrukt dat we deze van elkaar 
over en weer erkennen. Overigens is het assessment (nog) niet opgenomen in het kader 
zij-instroom van LOBO_LPNPO, mogelijk te zijner tijd. 

o Ontheffing 
Voor specifieke informatie omtrent de geldigheidsduur van de ontheffing of uitstel 
wordt verwezen naar DUO https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-
lerarenopleiding/tegemoetkoming-leraren.jsp 

o Iris Connect 
In de vorige bijeenkomst is dit begeleidingsinstrument uitgebreid aan de orde geweest, 
met name in het kader van begeleiden van (aankomende) leerkrachten. Het gaat om 
een professionaliserings-platform met ruim 30.000 uur aan onderwijsvideo’s waarbij 
leerachten reflecteren op hun praktijk, effectief onderwijs vormgeven en collega’s 
begeleiden in een online leergemeenschap. Lees meer: 
https://www.coachenreflect.nl/iris-connect/ 
Saxion heeft inmiddels (goede) ervaringen. Belangrijkste pluspunt is het eigenaarschap 
van de beelden en de veiligheid.  

 
VH Position Paper Lerarentekort 
Barbara verwijst naar een (nog te verschijnen) Position Paper van de VH. Dit is opgesteld (o.a.) 
ten behoeve van het AO leraren op 11 oktober. Hierin wordt gewezen op allerhande maatwerk 
in de regio vanwege het lerarentekort. Tevens wordt het delen van best practices benoemd en 
de bespreking van knelpunten.  
Lees het volledige artikel: https://www.paboweb.nl/posts/1686 
 
Standen van zaken 

o Aanmeldingen 
Op basis van de laatste inventarisatie zien we een aantal van ruim 400 zij-instromers. 
Geconstateerd wordt dat het gaat om een sterk wisselend beeld. Met name in de 
randstad is het lerarentekort evident en prominent; de aanmeldingen voor zij-instroom 
trajecten zijn navenant. 

o Begeleiding 
In algemene zin wordt gedeeld dat het begeleidingsaspect pittig is. Het vraagt – van alle 
partijen – goede samenwerking en afstemming. Veelal is de capaciteit een punt van 
zorg en aandacht. Wie doet wat, waar en bij wie is er ruimte?  
Goede begeleiding is essentieel. Ook besturen zijn gebaat bij degelijk opgeleide en 
begeleide leerkrachten, met name voor de lange termijn. Ten aanzien van de invulling, 
vormgeving en uitvoering van de begeleiding is – eveneens – een wisselend beeld 
zichtbaar. Daarbij zijn tevens ‘tegengestelde’ belangen: de kant van het veld versus de 
kant van de opleiding. 

o Erkenning 
Zodra de zij-instroom als reguliere opleiding wordt erkend zal dit positieve gevolgen 
hebben voor alle aspecten rondom dit traject. 

 
 
 



 
Kader zij-instroom 
LOBO en LPNPO hebben gezamenlijk een kader zij-instroom ontwikkeld. Dit lijkt nog 
onvoldoende bekend te zijn.  

Actie Kader zij-instroom wordt (nogmaals) verspreid onder de deelnemers. 
Tevens zal dit kader bij het betreffende thema op paboweb worden 
geëtaleerd https://www.paboweb.nl/themas/72#section_563 

 
Voorgesteld wordt het kader aan te vullen met competenties. Daartoe zouden ook 
voorbeelden verzameld moeten worden. 

Actie Kader zij-instroom te zijner tijd aanvullen met competenties. 
 
Vanuit OCW 
Dorina Veldhuis, senior-beleidsmedewerker op het dossier zij-instroom, is te gast. Zij licht toe 
en biedt tevens uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen. 

o Budget 
Het budget voor dit jaar is verhoogd; met het oog op (opnieuw) toename van de 
aanmeldingen zal ook voor volgend jaar een ophoging van het budget in de rede liggen. 

o Regelgeving subsidie 
De subsidie kan pas aangevraagd worden als de beoogde kandidaat het assessment met 
goed gevolg heeft afgesloten. 

o Verduurzaming 
Benadrukt wordt dat er zorgvuldig met het traject zij-instroom wordt omgegaan. 
Beoogd wordt een ‘degelijke’ opleiding neer te zetten en deze duurzaam in te bedden. 

o Onderzoek 
Behalve het kwantitatieve aspect wordt ook gekeken naar de kwaliteit. Hoe vergaat het 
de zij-instromer? Wat zijn de bevindingen? Waar loopt een zij-instromer zoal tegen 
aan? Daarnaast zijn de vragen naar doelgroep (hoe ziet deze eruit) en achtergrond 
(waar komen de zij-instromers vandaan) relevant in het kader van een breed en 
landelijk beeld.   

o Onderwijsassistentenregeling 
Planning is dat de regeling 1 december 2018 wordt gepubliceerd en  
1 januari 2019 in werking treedt. 

o Met betrekking tot de regeling 
� Subsidie is bedoeld voor tegemoetkoming in studiekosten en studieverlof. 
� Besturen mogen assistenten selecteren (aanvrager is dus ook bestuurder). 
� Er komt een max. aantal assistenten per bestuur per jaar om besturen eerlijke 

kans te geven. 
� Bestuur zal co-financieren. 

o BRON (inschrijving zij-instromers) 
Op de vraag of zij-instromers ‘ergens’ genoteerd staan, antwoordt  
Dorina Veldhuis dat HO-opgeleiden sowieso ingeschreven staan. Voor wie levert deze 
informatie iets op? 

o Contact 
Bij eventuele vragen kan contact opgenomen worden met  
Dorina Veldhuis: t.m.veldhuis@minocw.nl 

  
 



 
 
Mijlpalen 
Het mijlpalenvoorstel van LOBO zal bij OCW besproken worden; de verwachting is dat er 
medio november besluitvorming plaatsvindt. Het idee voor een routekaart – zoals benoemd in 
het betreffende voorstel – lijkt zinvol. In de vorm van bijvoorbeeld een infographic zouden de 
verschillende trajecten goed weergegeven kunnen worden. Dat straalt overzicht en 
afstemming uit en biedt tevens inzicht in alle varianten. 
 
Accreditering 
Het schijnt dat de NVAO de zij-instroomtrajecten meeneemt in de accreditatieronde pabo's. 
Een en ander zal worden nagevraagd. Als dat zo is, hoe ziet de NVAO dat dan voor zich? Als 
een aparte variant, met ook apart aan te leveren bewijsstukken, zoals afstudeerwerk? 

  Actie Vraag uitzetten bij NVAO naar accreditatie van de zij-instroomtrajecten. 
 
Netwerk 
De vraag of deze informatiebijeenkomst in een behoefte voorziet wordt bevestigend 
beantwoord. Het is waardevol met elkaar ervaringen te delen, kennis uit te wisselen en 
activiteiten te stroomlijnen.  
Ook de verspreiding van relevant nieuw wordt op prijs gesteld. Inmiddels zijn twee vervolgdata 
gecommuniceerd:  

Dinsdag 29 januari 2019  
Dinsdag 21 mei 2019 

 
Opgemerkt wordt dat het werkveld aan zou moeten schuiven bij deze 
informatiebijeenkomsten.  

  Actie Werkveld uitnodigen (wie?) voor volgende bijeenkomsten. 
 
 
 
 
 

Volgende bijeenkomst dinsdag 29 januari 2019, 13.30 – 16.30 uur 
cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht 


