
 
 
 

 
NETWERK ZIJ-INSTROOM 

 
 
Aan  : deelnemers netwerkbijeenkomst zij-instroom 
Van  : Barbara de Kort, Ron de Bakker en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : uitnodiging bijeenkomst 8 oktober 2019 
Datum  : 2 oktober 2019 

 
Collega’s, 
 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de volgende netwerkbijeenkomst zij-instroom 
op dinsdag 8 oktober aanstaande, 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. 
 
   
Agenda 
 

1 Opening en welkom 
o Inventarisatie vraag- en gesprekspunten 

Er is van verschillende kanten gevraagd een gezamenlijke tripartiete overeenkomst 
op te stellen met betrekking tot ‘Versneld voor de klas’. 

o Zij-instroom ‘Op de kaart’ 
Het kennisnetwerk is van grote waarde geweest bij het tot stand komen van de 
verschillende nieuwsitems afgelopen periode. Zij-instroom heeft landelijk, regionaal 
en lokaal breed in de belangstelling gestaan: behalve interviews met de voorzitter 
werden er mooie en uiteenlopende portretten van zij-instromers ‘in de praktijk’ 
geschetst. Met behulp van de netwerkleden is contact gelegd met zij-instromers en 
hun specifieke verhaal, met als direct gevolg positieve publiciteit. 

 
2 Naar aanleiding van de bijeenkomst dd. 21 mei jongstleden 

o Afspraken- en aandachtspuntenoverzicht (reeds eerder verspreid, bijgevoegd) 
o Overzicht afspraken geschiktheidsonderzoek (reeds eerder verspreid, bijgevoegd) 
o Inspectierapport ‘Maatwerk voor aankomende leraren’. Dit rapport is gepubliceerd 

op 17 september jongstleden en treft u conform afspraak bijgevoegd aan.  
Ook digitaal terug te vinden via https://www.paboweb.nl/themas/75#section_696 

 



 
3 Standen van zaken OCW (Dorina Veldhuis en/of Ageeth den Besten is aanwezig) 

Mondelinge toelichting op onderstaande aandachtspunten 
o Kader zij-instroom (status) 
o Registratie bevoegdheidsverklaringen 
o Commissie van Experts  
o Mijlpalenregeling 
o Subsidiebudget versus aantallen zij-instromers 

  
4 Onderzoek en evaluatie 

Er staan verschillende evaluaties gepland naar zij-instroom.  
o Vanuit de Inspectie zal een kwalitatieve evaluatie plaatsvinden; op 14 oktober staat 

een gemeenschappelijk overleg gepland tussen de Inspectie, OCW en LOBO om 
onderzoeksvragen gezamenlijk af te stemmen.  

o OCW heeft reeds eerder een beleidsevaluatie aangekondigd.  
o Vanuit het netwerk worden onderzoeksbehoeften gepeild en zijn we inmiddels 

begonnen met een breder onderzoek naar de verschillende aspecten rondom het 
zij-instroom traject. Zo is een eerste inventarisatie uitgezet naar uitval, wiscat, 
mijlpalenregeling en speciaal onderwijs. De (voorlopige) uitkomsten ontvangt u in 
een nazending en zullen ter vergadering nader besproken worden. 

 
5 Assessment  

o Emilie Holthuis (Inholland) verzorgt een presentatie over het Assessmentcentrum 
van Inholland, zie voor meer info  https://www.paboweb.nl/posts/2096 

o Aansluitend zullen we groepsgewijs met elkaar in gesprek gaan over o.a. 
certificeringseisen, EVC, voorwaarden voor assessoren, noodzaak van training / 
scholing. Bijgevoegd treft u een korte handreiking hiervoor aan. 

 
6 Mogelijke thema’s voor vervolgbijeenkomsten 

o Examencommissie  
Rol van de examencommissie zou sterker moeten zijn, ook om te kunnen 
voorsorteren bij mogelijke problemen rondom eventueel uitstel.  

o Professionele identiteit  
Essentiele vragen voor de zij-instromer: Wie ben ik? Wat ben ik? 

o Werkomgeving 
Impact van een zij-instromer op het team. 

 
7 Mededelingen 

 
8 Rondvraag en sluiting 

 
Volgende netwerkbijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 januari 2020 

13.30 – 16.00 uur, Domstad, Utrecht 


