
 
 

 
NETWERK ZIJ-INSTROOM 

 
 
Aan  : deelnemers netwerk zij-instroom  
Van  : Barbara de Kort en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : uitkomsten bijeenkomst 29 januari 2019 (CONCEPT) 
       
 
Namens instituten 
Aliye Sahin en Marja van den Hurk (HU), Nico den Besten (Driestar), Jack Claessen (dNP), Ron 
Matheusen (Fontys), Klaske Dankert (Iselinge), Gea Hoekzema (NHL Stenden), Martine Derks 
(HAN), Femke Zweekhorst, Anne-Marie Kruis en Karin Winkel (Hs Rotterdam), Constance 
Janssen (Avans), Yvonne Franzen en Yolanda Konincks (De Kempel), Emile Holthuis (Inholland), 
Irma Fuchs en Christine Kemmeren (Saxion), Emmy de Kraker (HZ), Remy Wilshaus (HvA), 
Martijn van Nieuwenhuizen (Viaa), Dick Bosch (Windesheim), Walter Bruins (CHE), Michel 
Hogenes (HHS) 
 
Namens besturen       Namens PO-Raad 
Truus van Pinxteren (Agora), Lineke Bos (SCOH)   Maarten Lamé 
Marloes van Grevengoed (SAAM) 
 
Namens OCW        Namens LOBO / LPNPO 
Dorina Veldhuis       Ron de Bakker   
         Barbara de Kort 

Silvia van Spronsen 
 
 
Opzet en doel  
Barbara de Kort heeft alle aanwezigen van harte welkom. Zoals afgesproken tijdens de vorige 
bijeenkomst (9 oktober 2018) is dit keer ook de PO-Raad uitgenodigd om aan te schuiven. 
Tevens zijn er 5 besturen aangeschreven, waarvan er 3 vandaag aanwezig kunnen zijn. 
 
Behalve kennisdeling en het uitwisselen van informatie staat deze bijeenkomst vooral een 
verkenning van de geschiktheidsonderzoeken centraal; we zullen hierover met elkaar in 
gesprek gaan aan de hand van de eerder uitgezette inventarisatie naar de verschillende 
instrumenten, werkwijzen en ervaringen. Op basis van de reacties is te zien dat er veel variëteit 
bestaat. Interessante vraag zal zijn in hoeverre er ondanks al deze variëteit een soort gemene 
deler te formuleren is. Het over en weer erkennen van elkaar geschiktheidsonderzoek is hoe 
dan ook van essentieel belang. 
 



 
 
Contactpersonen / delen van contactgegevens 
Beheer/coördinatie van de contactpersonen en de adresbestanden ligt bij het secretariaat van 
LOBO. Er wordt gewerkt aan de inrichting van een themadeel binnen paboweb; hier zullen te 
zijner tijd tevens de contactpersonen te vinden zijn. In verband met de AVG worden daar 
overigens geen mailadressen vermeld.  
 
Standen van zaken / vanuit OCW 
Dorina Veldhuis licht toe 

� Kader/raamwerk1 
Het ligt in de bedoeling – mede door toevoeging van de PO-zijde - een groot raamwerk 
te creëren; dit zou voor juni gereed moeten zijn. Er wordt op dit moment met de  
PO-Raad gesproken, maar eigen besturen dienen ook bevraagd te worden. 

� Mijlpalen 
Voorstel - in samenspraak met OCW, VH en LOBO – ligt ter tafel. Afgesproken wordt dat 
het huidige concept wordt rondgestuurd; eventuele op- en aanmerkingen kunnen dan 
nog meegenomen en verwerkt worden. 
  Actie Rondsturen laatste versie (Dorina) mijlpalenvoorstel 
In het verlengde van dit punt ontstaat enige discussie omtrent o.a. 
‘beroepstakenbekwaam’, het verschil tussen een zij-instromer en een reguliere 
student, de onderwijsbevoegdheid die gelijk is maar anders wordt gekwalificeerd 
(diploma versus certificaat), de verschillen tussen de tripartite overeenkomsten. Vele 
varianten zijn mogelijk, met veel eigen invulling. Lang niet iedereen is echter geschikt 
voor zij-instroom; de overgang naar een dergelijk traject is vaak (te) groot. Een goed 
stappenplan is nodig, en begeleiding. 

� Accreditatie 
Zij-instroom is contractonderwijs. Hoe is de examencommissie betrokken? Zij-instroom 
wordt nu nog niet meegenomen. Indien wel, dan pas bij de volgende cyclus. 
Betrokkenheid van de examencommissie is een belangrijk onderwerp. Wie tekent en 
wie is verantwoordelijk? Er is verwarring door WHW. Traject verduurzamen is 
belangrijk. Hoe zit het met de subsidie voor de onderwijsassistent? 
Voor 2020 staat sowieso grote evaluatie gepland, zoals kwantitatief als kwalitatief. 

   Actie Agenderen rol en betrokkenheid examencommissies 
� Subsidie / budget 

Er is 17,2 miljoen toegezegd. Momenteel wordt (ook) intern naar middelen gezocht. 
Voor problemen die ongetwijfeld komen zullen passende oplossingen worden gezocht. 

 
Assessment 
Hoofdthema van deze bijeenkomst is de verkenning van de geschiktheidsonderzoeken.  
Voordat we met elkaar in kleinere groepen in gesprek gaan stellen we vast iets te willen 
ontwerpen wat minimaal nodig is; vervolgens kan dit met eigen en ‘lokale’ kleuren verder 
ingevuld worden.  
 
 

                                                
1	Voor de meest actuele versie van het raamwerk, zie 
https://www.paboweb.nl/themas/72#section_563 



 
Hieronder is een samenvatting van de uitkomsten uit de afzonderlijke groepen opgenomen, 
onderverdeeld in de verschillende categorieën.  

 
Intakegesprek 

Goed en zinvol om voor het onderzoek eerst een intakegesprek te voeren. Dan 
tevens een verwachting uitspreken. 

 
 Wiscat 

  Belang  
Wiscat wordt door vrijwel elke groep uitgebreid besproken. (Nog) niet bij alle 
instituten opgenomen in geschiktheidsonderzoek. Er is enige discussie over het 
karakter: verplichtend of adviserend. Genoemd wordt het principe van niet uit- 
of insluitend. En de (mogelijke) verplichting om de toets in het eerste half jaar te 
behalen. Belangrijkste argumenten o.a.: zelfstandigheid, professioneel handelen 
(wettelijk kader), reflectief vermogen, nemen van initiatief, ontwikkeling 
professionele deskundigheid, ontwikkelen vakdeskundigheid. 

 
  Norm 
  Algemeen wordt de (landelijke) norm van 103 genoemd. 

De vraag is of je wel met een strakke norm moet werken: bij een te lage score 
zou de kandidaat ongeschikt verklaard moeten worden. Het is van belang 
potentiële zij-instromers hierover te informeren en hen te wijzen op 
oefenmateriaal. 

 
Herkansing 

  Het wordt als redelijk geacht de Wiscat 1 keer te laten herkansen. 
 

Oriëntatiefase 
De oriëntatiefase en het belang daarvan wordt onderstreept. Er zijn verschillen 
tussen opleidingen (op adviesbasis of min of meer verplicht onderdeel van het 
geschiktheidsproces). In een van de groepen wordt geopperd een verplichte 
oriëntatiefase plus twee weken stage onderdeel van het proces te laten zijn. Punt 
daarbij is de haalbaarheid voor de zij-instromers. Hoeveel tijd kunnen zij op 
voorhand vrij maken voor dit (mogelijke) traject. 

 
Portfolio 

Belang en opbouw 
Een essentieel onderdeel van het geschiktheidsonderzoek: zij-instromers maken 
een portfolio inclusief diploma’s en getuigschriften. Sommige hogescholen sturen 
SBL competenties en de leeruitkomsten van fase 1 en fase 2 van tevoren – ter 
voorbereiding – naar de kandidaat. Het reflectieve vermogen is een 
aandachtspunt: hoe wordt dit vastgesteld? Op welke wijze blijkt uit het portfolio 
dat er reflectievaardigheden zijn? Bijvoorbeeld door een reflectieverslag van 
oriënterende stages en/of werkervaringen? 
In één groep is opgemerkt dat het bestuur de kandidaat helpt bij het invullen van 
het portfolio. 

  



 
Format / raamwerk 

Er is behoefte aan een format om enerzijds de omvang beperkt te houden en 
anderzijds de vergelijking tussen zij-instromers eenvoudiger te maken voor 
assessoren.  Voorstel is een landelijk raamwerk te maken met daarin tevens 
voorbeelden welke informatie op welke plek ingevuld dient te worden. 

 
Praktijkles / assessment les 

De praktijkles wordt als een goede manier beschouwd om een beeld van de 
docent in spe te krijgen; tevens is het een belangrijk onderdeel van het 
geschiktheidsonderzoek. Mogelijk is één praktijkles niet voldoende om op alle 
bekwaamheidsgebieden een beeld te vormen, dan zou er de optie van een 
aanvullende praktijkles moeten zijn. 

 
CGI 

  CGI is belangrijk om te kijken of men kan reflecteren. 
 

Klassenbezoek 
Het klassenbezoek geschiedt veelal door twee assessoren (maar niet altijd door 
opleidingsassessor en 1 veldassessor). Aantal uur varieert tussen de 15 en 20. 
Het klassenbezoek vindt meestal, maar niet altijd, op de school van de kandidaat 
plaats.  

 
Beroep 

Met betrekking tot de mogelijkheid tot beroep is opgemerkt dat dit vooral zou 
moeten gelden ten aanzien van het proces en dus niet ten aanzien van de 
inhoud. 

 
Taaltoets 

  Er is geen voorkeur uitgesproken voor een Taaltoets. 
 

Taal en context 
De taal die gebruikt wordt bij de bekwaamheidseisen heeft een hoog vaktaal-
gehalte: de onderwijstermen zijn niet altijd bekend bij kandidaten waardoor zij 
gehinderd kunnen zijn bij de interpretatie of bij het beschrijven van hun 
bekwaamheden. 
De bekwaamheidseisen gaan uit van een onderwijssituatie; bv. de leraar kent de 
kinderen of de leraar werkt samen met ouders. Het is niet altijd eenvoudig voor 
de kandidaat om hiervoor een alternatief voorbeeld uit een andere context te 
bieden;  

 
Simulatieopdrachten 

Simulatieopdrachten in de vorm van rollenspel en/of casussen vinden op 
verschillende instituten plaats. Kan als meerwaarde dienen, met name als extra 
onderdeel wanneer er nog onvoldoende beeld is. Nagesprek is belangrijk in het 
kader van de reflectie. Ook is de DOP-test genoemd: Docenten Ontwikkelings 
Programma en een zogenaamde theoriedag (aan de hand van een film), daarna 
gevolgd door portfoliogesprek. 



 
Aanvullende opmerkingen en vragen 

o Kunnen de verschillende instellingen/pabo’s hun format van het portfolio 
delen om zo tot een gemeenschappelijk format/ raamwerk te komen? 

o Hoe zit het met de certificering van de assessoren (kwaliteitsborging van 
niveau)? 

o Wat zouden we kunnen doen aan het geschetste probleem rondom taal en 
context? Wat kan een alternatief zijn of ondersteuning bieden voor zowel de 
kandidaat als de beoordelaars om hier een goede inschatting voor te 
geven/kunnen maken? 

o Is het mogelijk informatie en kennis rondom de tripartiete overeenkomsten 
met elkaar te delen zodat we van elkaar kunnen leren en min of meer één lijn 
kunnen trekken. 

o Hoe gaan we om met een herkansing voor het geschiktheidsonderzoek? 
o Zijn er afspraken ten aanzien van de validiteit van de gebruikte instrumenten 

in de geschiktheidsonderzoeken? 
o Verslag van het geschiktheidsonderzoek biedt weinig handreiking voor 

scholingsplannen. Hoe kunnen we dit veranderen / verbeteren? 
 
Op basis van deze uitkomsten, de aanvullende opmerkingen en vragen zullen voorstellen en 
acties worden geformuleerd die tijdens de volgende bijeenkomt opnieuw aan de orde komen. 
   Actie Voorstellen en acties formuleren op basis van uitkomsten 
 
Vervolg 
Tijdens het volgende overleg zullen de data voor de vervolgbijeenkomsten (’19 – ’20) worden 
voorgelegd, analoog aan het schema van dit studiejaar.  
   Actie Planning nieuwe data (dins- of woensdagen) 
 
Rondvraag en sluiting 
Zaken rondom begeleiding en – in meer algemene zin – kosten worden expliciet genoemd. 
Graag een volgende keer verder bespreken. 
   Actie Kostenaspect en begeleiding agenderen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Volgende bijeenkomst dinsdag 21 mei 2019, 13.30 – 16.30 uur 
cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht 


