
 
 
 
 

    NETWERK ZIJ-INSTROOM 
 
Aan  : deelnemers netwerkbijeenkomst zij-instroom 
Van  : Barbara de Kort, Henk Verheijde en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : bijeenkomst 21 mei 2019 
Datum  : 15 mei 2019 
 
Collega’s, 
 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de netwerkbijeenkomst zij-instroom 
op dinsdag 21 mei, van 13.30 – 16.30 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. 
 
   
Agenda 
 

1 Opening en welkom 
o Vraag- en gesprekspunten 
o Stand van zaken aantallen aanmeldingen 
 

2 Naar aanleiding van de vorige bijeenkomst    Ter bespreking / 
o Algemeen         Ter vaststelling 

Bijgevoegd treft u de uitkomsten aan van de      
bijeenkomst op 29 januari 2019. 

o Geschiktheidsonderzoek 
De specifieke uitkomsten van de groepssessies en de aan de hand  
daarvan geformuleerde acties en voorstellen zijn ter vaststelling 
bijgevoegd. 

  
3 Binnengekomen vragen vanuit het netwerk 

o Getuigschriften 
Hoe wordt de administratie van getuigschriften geregeld? 

o OER en klachtenprocedure 
Is er een OER en klachtenprocedure voor zij-instroom? 

o Landelijke Kennistoetsen 
Wanneer worden de LKT Rekenen, Taal en Engels afgenomen? 
 



 
o Tegenvallende resultaten 

Wat zijn de ervaringen met zij-instromers die niet blijken te functioneren of niet 
blijken te groeien zoals wel was verwacht op basis van het geschiktheidsonderzoek? 

o Versneld voor de klas 
De nieuwe ‘zij-instromers’ mogen 1 jaar studie nu in 2 jaar afronden met een 
tijdelijke bevoegdheid. Dat wil zeggen dat ze net zoveel tijd krijgen als de zij-
instromer die voor meer studielast ook 2 jaar de tijd krijgt. Dus eigenlijk is deze 
regeling gunstiger qua studielast. Is het ook mogelijk de zij-instroom regeling met 1 
jaar te verlengen indien dit nodig is? Dat de zij-instromer dus binnen drie jaar zijn 
bevoegdheid haalt? Of eventueel 2,5? 

 
4 Vanuit OCW         Ter informatie 

Dorina Veldhuis (OCW) is aanwezig en licht mondeling toe. 
o Standen van zaken en de relatie met het advies van de onderwijsraad  

‘Ruim baan voor leraren’ 
o Regeling ‘Versneld voor de klas’ 
o LOBO_LPNPO kader zij-instroom (is er inmiddels een nieuwe OCW versie?) 
o Betrokkenheid examencommissies 
o Maatwerk: in hoeverre is dit mogelijk en in hoeverre wordt dit georganiseerd. 

 
5 Portfolio en tripartite overeenkomst      Ter bespreking 

o Om onderdelen beter op elkaar af te stemmen en vanuit alle  
verschillende aanpakken te convergeren naar een meer eenduidige  
aanpak gaan we met elkaar in gesprek over de inhoud van het portfolio  
en de elementen van een tripartite overeenkomst.  

o Op basis van beschikbaar gestelde documenten zijn ‘ingrediënten’ 
benoemd, zie bijgevoegde opleggers. In afzonderlijke groepen  
zullen we deze nader met elkaar bespreken. 

 
6 Vergaderplanning Studiejaar ‘19 – ‘20     Ter vaststelling 

o Het voorstel is om – net als in studiejaar ’18 – ’19 een drietal 
bijeenkomsten te plannen, van 13.30 – 16.30 uur (Domstad, Utrecht) 

o Dinsdag 8 oktober of woensdag 9 oktober 2019 
o Dinsdag 28 januari of woensdag 29 januari 2020 
o Dinsdag 26 mei of woensdag 27 mei 2020 

 
7 Informatie en mededingen       Ter informatie 

o Thema netwerk zij-instroom paboweb 
Binnen het themagedeelte van paboweb is specifieke informatie  
te vinden rondom het netwerk: https://www.paboweb.nl/themas/75 
Het is de bedoeling dat dit thema (in opbouw) in brede zin fungeert  
als overzichtelijke en toegankelijke informatiebron. 

o Contactgegevens        Ter verifiëring 
Verzoek aan de deelnemers is om contactgegevens te controleren  
en waar nodig wijzigingen door te geven. 

 
8 Rondvraag en sluiting 


