
 
 
 
 

    NETWERK ZIJ-INSTROOM 
 
Aan  : deelnemers netwerkbijeenkomst zij-instroom 
Van   : Barbara de Kort en Ron de Bakker 
Onderwerp : bijeenkomst 29 januari  
Datum  : 23 januari 2019 
      
Collega’s, 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de derde netwerkbijeenkomst zij-instroom 
op 29 januari aanstaande, van 13.30 – 16.00 uur. 
 
Plaats van samenkomst is cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht 
https://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving/ 
 
Hieronder treft u een agenda aan, voorzien van enkele bijlagen. 
 
NB: de meegezonden bijlagen bevatten vertrouwelijke gegevens die slechts gebruikt kunnen 
worden tijdens dit overleg. Het gaat uitdrukkelijk om standen van zaken en 
vragen/opmerkingen, waaraan geen rechten of informerende conclusies ontleend kunnen 
worden. 
 
   
Agenda 
 

1 Opening en welkom 
o Welkom afgevaardigden namens schoolbesturen 
o Inventarisatie vraag- en gesprekspunten 
 

2 Naar aanleiding van de vorige bijeenkomst 
o Bijgevoegd treft u de uitkomsten aan van de tweede bijeenkomst op  

9 oktober 2018. 
o Bestanden contactpersonen en het delen van gegevens. 

 
3 Standen van zaken 

Dorina Veldhuis (OCW) is aanwezig bij de bijeenkomst en licht mondeling toe. 
o LOBO_LPNPO kader zij-instroom (status) 
o Mijlpalenvoorstel (status) 
o NVAO / accreditatie 
o Subsidiebudget versus aantallen zij-instromers 

 



 
4 Assessment 

Hoofdthema van deze bijeenkomst is een verkenning van de 
geschiktheidsonderzoeken; in de bijlage treft u de uitkomsten van de inventarisatie aan 
wat er op dit moment binnen de instituten gebeurt. 

 
De focus ligt op de invulling van het geschiktheidsonderzoek en de eisen die hieraan 
gesteld worden. Vragen hierbij zijn bijvoorbeeld: 
o moet de Wiscat onderdeel zijn van het onderzoek en welke score wordt gehanteerd 

(103 of minder?) 
o opbouw van het portfolio: hoe stellen we het reflectieve vermogen vast? 
o praktijkles: hoe stellen we vast dat we te maken hebben met een ‘onderwijs’ 

man/vrouw? 
Andere onderdelen van het geschiktheidsonderzoek zijn: 

o Intakegesprek 
o CGI 
o Simulatie opdracht 
o Praktijkles 
o Eindgesprek 

 
Apart punt van aandacht is de mogelijkheid tot beroep over de uitslag door de 
kandidaten. Tevens moet worden stilgestaan bij de rol van de opleidingsassessor en de 
veldassessor. 

 
5 Vervolg 

o De volgende bijeenkomst is reeds vastgelegd en vindt plaats op  
donderdag 21 mei 2019, 13.30 – 16.00, Domstad, Utrecht. 

o Vervolgafspraken 
 

6 Informatie 
Binnen het themagedeelte van paboweb treft u relevante informatie aan rondom het 
thema lerarentekort en zij-instroom:  
https://www.paboweb.nl/themas/72 

 
Per week worden gemiddeld twee tot drie nieuwsbrieven breed onder de pabo’s 
verspreid. Het lerarentekort vormt hierbij een belangrijk issue. 
 

 Recente berichten 
o Subsidie regionale aanpak lerarentekort nu aan te vragen 

https://www.paboweb.nl/posts/1855 
o 11 februari 2019: ‘Vergroten van de vijver’: 

https://www.paboweb.nl/posts/1839 
o Omscholing tot basisschoolleraar kost Vincent 16.000 euro’s 

https://www.paboweb.nl/posts/1853 
o Kabinet: lerarentekort blijft zorgwekkend 

https://www.paboweb.nl/posts/1851 
 

7 Rondvraag en sluiting 


