
 
 

 
 

NETWERK ZIJ-INSTROOM 
 
 
Aan  : deelnemers kennisnetwerk zij-instroom 
Van  : Barbara de Kort, Ron de Bakker en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : uitkomsten en punten van aandacht nav bijeenkomst 8 oktober 2019 
Datum  : 16 oktober 2019 
 
  
Aanwezig 
Aliye Sahin (HU), Ron de Bakker (Marnix), Marja van den Hurk (Hs Leiden), Mirella Lem (Avans), 
Nico den Besten (Driestar), Jack Claessen en Ilona Kacanic (dNP), Ron Matheusen (Fontys), 
Kevin Kettering (Iselinge), Yvonne Franzen en Yolanda Konincks (De Kempel),  
Paulien Langedijk (HvA), Irma Fuchs (Saxion), Emilie Holthuis (Inholland), Warner Bruins (CHE), 
Martijn van Nieuwenhuizen (Viaa), Maurice Pauptit en Barbra Bos (Haagse Hogeschool), 
 
Ageeth den Besten (OCW), Saskia vd Mortel (VH), Maarten Lamé (PO-Raad),  
Lineke Bos (SCOH), Truus van Pinxteren (Agora), Simone Hoogenboom (Arbeidsmarktplatform) 
 
Barbara de Kort (LOBO, voorzitter) en Silvia van Spronsen (LOBO) 
 
Afwezig met bericht van verhindering 
Tjerk de Boer (HU), Dick Bosch (Windesheim), Gea Hoekzema (Stenden), Vincent Bax (HR), 
Marja van Oudheusen (Thomas More), Marloes van Grevengoed (SAAM), Anja Liberton (HZ) 
Kees Bakker (iPabo) 
 
Zij-instroom ‘Op de kaart’ 

o Compliment 
De voorzitter complimenteert de deelnemers van het netwerk voor hun samen- en 
medewerking tijdens de afgelopen periode waarin zij-instroom veelvuldig in het 
nieuws is geweest.  
Dit is representatief voor de wijze waarop het netwerk functioneert: kennisdelen, 
elkaar kunnen vinden, waar mogelijk gezamenlijkheid betrachten en deskundigheid 
vergroten. 

o Model 
Het kennisnetwerk zij-instroom staat tevens ‘model’ voor een nieuw initiatief: het 
opzetten en inrichten van een kennisnetwerk Jonge Kind. 

 
 



 
Tripartiete overeenkomst ‘Versneld voor de klas’ 

o Format 
Er blijkt veel behoefte te bestaan aan een ‘format’ voor een tripartiete 
overeenkomst rondom dit speciale traject. Gewezen wordt op de website van De 
Kempel, waarop een mooi voorbeeld te zien is van zo’n format 
https://www.kempel.nl/opleidingen/deeltijd/ 

o Andere voorbeelden 
Hs Leiden, Saxion en Marnix beschikken eveneens over dergelijke overeenkomsten; 
deze worden verzameld en ter inzage met de deelnemers gedeeld. 

 
Naar aanleiding van bijeenkomst dd. 21 mei jongstleden 

o Verwachtingsmanagement 
Er is enige onduidelijkheid wat bedoeld wordt met het verwachtingsmanagement; 
aangegeven wordt dat het hierbij gaat om goede voorlichting en reële informatie 
met name wat het maatwerk betreft. Niet alles is mogelijk of haalbaar; ook aan 
maatwerk zitten beperkingen. 

o Geldigheidsduur geschiktheidsonderzoek 
Tijdens de bijeenkomst kwam ter sprake dat de geldigheidsduur aangepast zou 
moeten worden naar 3 jaar in verband met een nieuwe wet (‘Arbeidsmarkt in 
Balans’) die vanaf januari 2020 van kracht zal zijn. Naar nu blijkt geldt deze wet niet 
voor het PO. 

o Registratie bevoegdheidsverklaringen 
Dit blijft een ‘technisch’ punt van aandacht; vanuit OCW zal nogmaals bekeken 
worden op welke wijze dit effectief geregeld kan worden. 

o Instellingscollegegeld voor specifieke groepen 
Er zijn Kamervragen gesteld over het instellingscollegegeld; het is zeer waarschijnlijk 
dat middelen beschikbaar komen voor tegemoetkoming.  

 
Inspectierapport ‘Maatwerk voor aankomende leraren’ 

o Conclusie 
Belangrijke conclusie uit het rapport is dat ‘maatwerk’ lang niet altijd maatwerk is 
en dat het voor potentiële studenten/deelnemers lastig zoeken is in het oerwoud 
van opleidingen.  

o Vervolgonderzoek 
Een vervolgonderzoek specifiek gericht op de kwaliteit van zij-instroomtrajecten is 
dan ook al aangekondigd. Het is belangrijk goed te formuleren wat we willen weten. 
Op 14 oktober vindt afstemmingsoverleg plaats tussen de Inspectie, OCW en LOBO. 

 
Vanuit OCW 

o Kader zij-instroom 
Er is opnieuw enige discussie over het kader; er zou input gevraagd worden voor 
aanvullingen gericht op de po-zijde. Het gaat dan bij voorbeeld over vragen rondom 
begeleiding. Gewezen wordt op de tripartiete overeenkomst waarin dit aspect 
meegenomen zou kunnen worden: op welke wijze wordt in tijd en menskracht 
invulling gegeven aan de begeleiding.  
 
 



 
In de vergadering wordt opgemerkt dat er een nauwe binding is met Opleiden in de 
School, een doorsteek naar OidS ligt daarom voor de hand. Voor het oorspronkelijke 
kader geldt dat dit hierbij definitief wordt vastgesteld. 

o Commissie van Experts 
In tegenstelling tot eerdere berichten gaat het hierbij om een formele commissie 
die van hogerhand zal worden ingesteld. 

o Mijlpalenregeling 
De regeling lijkt nog steeds onvoldoende bekend te zijn; het is aan de opleidingen 
hier meer voor te lobbyen. Nogmaals wordt benadrukt dat het in de 
mijlpalenregeling gaat om inhoud en niet om tijd. Evenmin is het gebonden aan 
EC’s. 

o Subsidiebudget 
Streven is om alle subsidieaanvragen – mits ze aan de voorwaarden voldoen - te 
honoreren; laatste stand van zaken zal nog worden gevraagd. 

 
Inventarisatie vanuit het netwerk 

o Uitkomsten  
Dank en waardering voor de zeer snelle respons! De uitkomsten geven een eerste 
(globaal) beeld ten aanzien van uitval, wiscat, mijlpalenregeling en speciaal 
onderwijs. De laatste versie is bijgevoegd. 

1) Uitval lijkt – op basis van de reacties – mee te vallen. Wel is zichtbaar dat het 
punt van begeleiding, of het gebrek eraan, genoemd wordt als een 
belangrijke oorzaak.  

2) Over de wiscat is geen eenduidig beeld, hierover zal binnen LOBO opnieuw 
het gesprek worden aangegaan.  

3) Het gebruik van de mijlpalenregeling is (nog) minimaal; dit is in lijn met het 
eerder vastgestelde feit dat deze regeling nog onvoldoende bekend is. 

4) Deelname in het speciaal onderwijs ligt op grofweg 20%; mogelijk is het een 
wat vertekend beeld omdat niet bekend is of deelnemers daarvoor al 
werkzaam waren in het so. 

o Afwijzing geschiktheidsonderzoek 
Een quick scan onder de aanwezige netwerkleden laat zien dat het 
afwijzingspercentage op basis van het geschiktheidsonderzoek op ca. 20% ligt. 

o Fraude 
Fraude bij het geschiktheidsonderzoek blijkt niet formeel te worden/kunnen 
geregistreerd. 

 
Vanuit Arbeidsmarktplatform 

o Kennisfestival regionale aanpak lerarentekort 
De collega’s worden geattendeerd op het kennisfestival, een vervolg op eerdere 
bijeenkomsten in februari jongstleden en december 2018. 
https://www.paboweb.nl/posts/2254 

o Opbrengsten pilots 
De eerste opbrengsten vanuit de 11 pilots worden binnenkort gepubliceerd. 

o Subsidie 
Er zal extra budget beschikbaar gesteld worden om alle subsidieaanvragen voor 
regionale aanpak lerarentekort te kunnen honoreren. 



Assessment 
o Assessmentcentrum Inholland 

Emilie Holthuis presenteert de totstandkoming, ontwikkelingen, inzet en 
toekomstplannen van het Assessmentcentrum van Inholland. De ppt is reeds 
verspreid en tevens digitaal terug te vinden https://www.paboweb.nl/themas/75 

o Groepsgesprekken 
Aansluitend is groepsgewijs met elkaar gesproken over o.a. certificeringseisen, EVC, 
voorwaarden voor assessoren, noodzaak van training / scholing. Uitkomsten 
daarvan ontvangt worden verzameld en vervolgens gedeeld met het netwerk. 

 
Algemene vragen 

o EVC / specifieke groep 
Er wordt een vraag gesteld over een specifieke groep: aspirant zij-instromers met 
een Surinaams diploma (wordt niet als HBO-diploma gewaardeerd). Kunnen zij op 
basis van EVC toch als zij-instromer aan de slag? We gaan op zoek naar antwoorden. 

o OCW / Merel van Vroonhoven 
De mogelijk aanjager vanuit OCW voor het lerarentekort, Merel van Vroonhoven, is 
op zoek naar verhalen van en met zij-instromers. Aangegeven wordt dat het 
netwerk hierbij een uiterst functionele rol spelen, zie ook het allereerst punt van dit 
overzicht. Via Silvia (silviavanspronsen@gmail.com) kunnen dergelijke vragen of 
verzoeken worden uitgezet. Nb: op 15 oktober is de betreffende uitnodiging van Merel van 
Vroonhoven binnen het netwerk verspreid. 

o Bekwaamheidseisen 
Zijn er instellingen die nu aan de hand van bekwaamheidseisen (ipv de 
competenties) het geschiktheidsonderzoek uitvoeren en zo ook de opleiding verder 
vormgeven? Er is een grote groep die aangeeft dat te doen. 

 
Volgende bijeenkomst  

o Thema 
Tijdens de volgende bijeenkomst zal de rol van de examencommissie uitgebreid aan 
bod komen: deze zou sterker moeten zijn. Inzet en betrokkenheid van de 
examencommissie vertoont per opleiding aanzienlijke verschillen. Wellicht goed om 
daar wel meer gezamenlijkheid in te bereiken. 
Alle aspecten van de examencommissie zullen benoemd en belicht worden, zoals 
leeruitkomsten, bekwaamheidseisen, samenstelling scholingsplan en 
opleidingsinhoud, signalerende functie met betrekking tot voorgang traject, etc. 

o Welkom 
Indien deelnemers leden van de eigen examencommissie mee willen nemen: van 
harte welkom!  

o Suggesties 
De suggestie is gedaan een volgende bijeenkomst ook tijd in te ruimen voor 
informeel contact; dat zou kunnen in de vorm van (bijvoorbeeld) een inlooplunch 
vanaf 12.45 uur. Ook is het voorstel gedaan bij de deelnemers na te vragen aan 
welke agendapunten (op dat moment) de meeste behoefte is. We zullen die vraag 
ruim van tevoren onder het netwerk uitzetten.  

 
Volgende netwerkbijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 januari 2020 

vanaf 12.45 (inlooplunch)  – 16.00 uur, Domstad, Utrecht 


