
 
 

 
NETWERK ZIJ-INSTROOM 

 
Aan  : deelnemers netwerkbijeenkomst zij-instroom 
Van  : Barbara de Kort en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : uitnodiging bijeenkomst 29 januari 2020 
Datum  : 22 januari 2020 
 
 
Collega’s,  
      
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de volgende netwerkbijeenkomst zij-instroom 
op woensdag 29 januari  aanstaande, 13.30 – 16.00 uur. Plaats van samenkomst is cursus- en 
vergadercentrum Domstad te Utrecht, 
https://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving/ 
 
De vergadering begint zoals gebruikelijk om 13.30 uur maar voor wie wil is er gelegenheid 
gebruik te maken van een lunch; vanaf 12.30 uur is de zaal open voor een ‘informele’ start. 
  
Ten aanzien van de bespreking van agendapunt 5: leden van examencommissies zijn hierbij 
van harte welkom! Graag van tevoren even laten weten in verband met de grootte van de zaal. 
 
Hieronder treft u een agenda aan, voorzien van enkele bijlagen. 
 
   
Agenda 
 

1 Opening en welkom 
o ‘Op de kaart’ 

Het thema zij-instroom is tijdens de afgelopen maanden opnieuw veelvuldig in het 
nieuws geweest. Vanuit NTR wordt op dit moment gewerkt aan een documentaire; 
het netwerk is hierover geïnformeerd. Alle aspecten rondom zij-instroom zouden 
hierbij belicht moeten worden. Namens Christel Voorn, coördinator bij de NTR voor 
dit project, alvast hartelijk dank voor de medewerking tot nu toe! Wordt vervolgd. 

 
2 Naar aanleiding van de bijeenkomst dd. 8 oktober 2019  

o Afsprakenoverzicht en punten van aandacht (reeds eerder verspreid, bijgevoegd) 
Ook digitaal terug te vinden via https://www.paboweb.nl/themas/75#section_695 

o Uitkomsten groepssessies (globaal beeld, bijgevoegd) 
o Kader zij-instroom (nogmaals bijgevoegd) 

Ook digitaal terug te vinden via https://www.paboweb.nl/themas/75#section_682 
 



 
3 OCW | Standen van zaken 

Dorina Veldhuis licht toe 
o Registratie bevoegdheidsverklaringen 
o Commissie Experts  
o Subsidiebudget versus aantallen zij-instromers 

 
4 Zij-instroom trajecten | verkenning, onderzoek, bevindingen en conceptplan  

Mevrouw Merel van Vroonhoven, aanjager vanuit OCW voor het lerarentekort, is te 
gast. Onder verwijzing naar bijgevoegd en toelichtend memo van Barbara de Kort zullen 
wij met elkaar in gesprek gaan over: 
o de verkenningen van Merel van Vroonhoven 
o de uitkomsten van onze eigen inventarisatie 

(overzicht ontvangt u in een nazending) 
o het bijgevoegde conceptplan aanpassing en verbetering zij-instroom  

 
5 Examencommissie 

o Rol, inzet en betrokkenheid 
De rol van de examencommissie zou sterker kunnen en moeten zijn, ook om te 
kunnen voorsorteren bij mogelijke problemen rondom eventueel uitstel.  
Er zijn momenteel aanzienlijke verschillen tussen inzet en betrokkenheid van de 
examencommissie; deze verschillen vragen om meer afstemming. 
Door met elkaar in gesprek te gaan zullen we proberen hierin meer gezamenlijkheid 
te bereiken. Een toelichting met concrete vragen is bijgevoegd. 

 
6 Mogelijke thema’s voor vervolgbijeenkomsten (afhankelijk van agendapunt 4) 

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 Informatief | Arbeidsmarktplatform  

Simone Hoogenboom licht toe 
o Lancering zelftest 
o Nieuwe subsidieregeling RAP (Regionale Aanpak Personeelstekorten) 
o Voorbeelden uit de regio: podcasts 

 
8 Mededelingen 

o Getuigschrift 
Er is vanuit het netwerk gevraagd om voorbeelden van getuigschriften; ter 
vergadering zullen we het verzoek doen voorbeelden (ter inzage) te delen. 

 
9 Rondvraag en sluiting 

 


