
 
 

 
 

NETWERK ZIJ-INSTROOM 
 
Aan  : deelnemers netwerk zij-instroom  
Van  : Henk Verheijde, Barbara de Kort, Dorina Veldhuis en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : actie- en aandachtspunten bijeenkomst 21 mei 2019 
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ð ‘Maatwerk’ 
Met Annelies Bon van de Inspectie is afgesproken dat het rapport over de 
maatwerktrajecten – nadat het publiek is – onder het netwerk verspreid kan worden. 

 
ð Vervolgonderzoek naar zij-instroom 

Er is door de Inspectie een vervolgonderzoek aangekondigd dat specifiek zal gaan over 
zij-instroom. We proberen het netwerk aan te haken bij het onderzoek. 

 
ð Mijlpalenregeling 

De mijlpalenregeling is onvoldoende bekend en de status (formaliteit) vanuit OCW is 
niet helder uit de input voor communicatie als gedeeld door OCW (zonder briefhoofd 
e.d.).  OCW neemt op dit punt actie en de deelnemers worden hierover geïnformeerd. 

 
ð Commissie van Experts 

OCW kondigt aan dat – mede naar aanleiding van het advies van de Onderwijsraad – 
beoogd wordt een commissie van ‘experts’ aan te stellen om vervolg te geven op het 
advies. 

 
ð Verwachtingsmanagement 

Vanuit Inspectie/ OCW is nogmaals het verwachtingenmanagement benadrukt, met 
name in de communicatie richting potentiele studenten/deelnemers. 

 
ð Wettelijk besluit 

Wettelijk besluit rondom zij-instroom wordt opgenomen binnen thema op paboweb. 
 

ð Registratie bevoegdheidsverklaringen 
Bevoegdheidsverklaringen kunnen (nog) niet bij DUO geregistreerd worden; 
hogescholen moeten dit archiveren en registeren. Het is aan de ontvanger van 
getuigschriften om deze zelf te bewaren. OCW zal zich inspannen voor mogelijke 
bronregistratie.  

 



ð Besluitvorming / advisering rond geschiktheidsonderzoek 
o Wiscat 

Uit onderzoek blijkt dat (de score op) de wiscat een voorspellende waarde heeft 
op het behalen van de kennistoets rekenen. Er zijn pabo’s die voor de zij-
instroom de norm 103 hanteren als eis. Er zijn daarnaast instellingen die een 
score van 70-102 hanteren met de mogelijkheid van een herkansing. Een enkele 
instelling laat zij-instromers toe die onder de 70 scoren, vanuit de opvatting dat 
het lerend vermogen van de cursist zal leiden tot het halen van de kennistoets 
rekenen. Vanuit de beroepspraktijk wordt aangedrongen op duidelijkheid en 
goed verwachtingsmanagement: het heeft geen zin cursisten toe te laten die 
vermoedelijk toch zullen struikelen op de LKT. Het dringend advies van het 
netwerk is om de wiscat in het geschiktheidsonderzoek te hanteren met de 
norm van 103 en met mogelijkheid tot éénmaal herkansen met een score 
tussen 70- 102. Opleidingen die om wat voor reden dan ook willen afwijken van 
het advies maken hun keuze vooraf bekend bij cursist en mogelijke werkgever. 
Een geschiktheidsonderzoek gebaseerd op het hanteren van een afwijking van 
het advies hoeft niet erkend te worden door de andere opleidingen. 

 
o Geldigheidsduur van de geschiktheidsverklaring 

Geldigheid wordt op 2 jaar gezet. Deze kwestie ligt binnen OCW bij 
arbeidszaken. De werkgever kan een aanstelling voor onbepaalde tijd aanbieden 
met de clausule dat als de opleiding niet wordt afgerond de overeenkomst 
wordt ontbonden. Zoals binnen elke arbeidsovereenkomst, kunnen met de 
werknemer aanvullende afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld dat de 
betreffende werknemer voor een bepaalde tijdsduur verbonden blijft. OCW 
stelt een voorbeeld contract beschikbaar. 

 
o Oriëntatiefase 

Verplichte oriëntatie in de praktijk of een equivalent hiervan. Er wordt afgezien 
van tijdsbenoeming of duur. 

 
o Examencommissie 

Het ligt in de rede de examencommissie te betrekken bij uitgifte van de uitslag 
van het geschiktheidsonderzoek. Het betrekken van de examencommissie bij 
uitgifte van het getuigschrift met bevoegdheid is verplicht. 

 
o Diploma-waardering 

Waardering van oude diploma’s (al dan niet hbo/wo) vormt een knelpunt. De 
overheid dient hierover duidelijkheid te verschaffen. OCW onderneemt op dit 
punt actie en zal dit communiceren naar de deelnemers aan het netwerk. 

 
o Spelling tripartiete / tripartite overeenkomst 

Tripartiete overeenkomst – dus met ie - wordt afgesproken als spelling! 
 

o Afspraken 
Bovengenoemde onderwerpen worden verwerkt in een overzicht van afspraken 
rond het geschiktheidsonderzoek. Dat overzicht wordt verspreid onder de leden 
van het netwerk en gepubliceerd op paboweb. 



 
ð Instellingscollegegeld 

Binnen DUO zijn overzichten beschikbaar bij welke gevolgde (voor)opleidingen je de 
pabo (bv in deeltijd) alleen kunt volgen met betaling van het instellingscollegegeld. 
Potentiele studenten kunnen inloggen bij DUO voor deze informatie. 

 
ð Kader zij-instroom 

OCW heeft de PO-Raad en Arbeidsmarktplatform input gevraagd voor aanvullingen op 
het kader, gericht op de po-zijde. 

 
ð Vergaderplanning 

Woensdag is voor een enkeling niet ideaal is vanwege bijeenkomsten voor zij-
instromers bij afzonderlijke opleidingen. Gekeken wordt een planning op te stellen, 
afwisselend de dinsdag/woensdag. 

 
ð Deelname kennisnetwerk 

Het Arbeidsmarktplatform (de PO-Raad is al aangesloten) zal ook worden uitgenodigd 
voor het kennisnetwerk. Dit om de activiteiten rondom de zij-instroom beter op elkaar 
te laten afstemmen. Voorkomen moet worden dat er doublures ontstaan in de 
overlegcircuits. 

 
 


