
 1 

  
 

kennisnetwerk zij-instroom 
 
 
Aan  : collega’s netwerk zij-instroom 
Van  : Barbara de Kort, Silvia van Spronsen en Henk Verheijde 
Onderwerp : uitkomsten vragenuur 26 mei  
Datum  : 3 juni 2020 
 

 
Deelnemers 

Hester de la Parra (OCW) 
Yvonne Gielen (OCW) 
Hugo Nierstrasz (VH) 

 Simone Hoogenboom (CAOP) 
 Tjerk de Boer (HU) 
 Nico den Besten (Driestar) 
 Jack Claessens (dNP) 
 Ron Matheusen (Fontys) 
 Kevin Kettering (Iselinge) 
 Gea Hoekzema (NHL Stenden) 
 Antoinette Schomaker (HAN) 
 Femke Zweekhorst (HR) 
 Mirella Lem (Avans) 
 Kim Cober (Hs Leiden) 

Anja Liberton (HZ) 
Helen Goudemond (NHL Stenden)  

  

Yolanda Konincks (De Kempel) 
 Yvonne Franzen (De Kempel) 

Emilie Holthuis (Inholland) 
Irma Fuchs (Saxion) 

 Paulien Langedijk (HvA) 
 Remy Wilshaus (HvA) 
 Warner Bruins (CHE) 
 Hans de Looze (HHS) 

Martijn van Nieuwenhuizen (Viaa) 
Dick Bosch (Windesheim) 
Lourens van der Leij (Windesheim) 

 Truus van Pinxteren (Agora) 
 Jessica Sparrow (SCOH) 
 Marcel van der Zee (iPabo) 
 Ron de Bakker (Hs Marnix) 

Remke Heijmans  (Thomas More)

Zij-instroom in de huidige omstandigheden 
o Er komen geen generieke maatregelen voor de zij-instroom. Dit is vanwege allerlei  

onderwijs juridische redenen niet haalbaar, heeft OCW laten weten. 
o De laatste berichten wijzen erop dat de basisscholen weer (geheel) open gaan. Dit 

betekent dat de zij-instromer - in principe – weer welkom is. Inmiddels is zeker dat per 
8 juni sprake zal zijn van volledige opening. 

o Voor wat betreft het bekwaamheidsonderzoek (eindassessment) wordt aan de leden 
van het kennisnetwerk gevraagd vooral creatieve oplossingen met elkaar te delen. 

o Volgens de laatste berichten gaan de hogescholen per 15 juni gedeeltelijk open. Dit 
betekent dat de LKT’s weer afgenomen kunnen worden. Hogescholen zijn door de VH 
opgeroepen het afnemen van toetsen pabo/ zij-instroom met voorrang te behandelen 
bij de openstelling. Per 22 juni gaan de toetsvensters ( rekenen/wiskunde) 
waarschijnlijk weer open. Definitieve berichtgeving hierover volgt zo spoedig mogelijk. 
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Geschiktheidsonderzoek 

o Eerder is afgesproken dat de richtlijnen die door het netwerk LENA1 zijn opgesteld 
gevolgd worden. In de nieuwe situatie kan een en ander weer ‘normaal’ opgepakt en 
uitgevoerd worden. 

o Ten aanzien van de praktijkles wordt afgesproken dat deze bij voorkeur wordt geven in 
de ‘eigen’ groep. Dit vormt echter geen verplichting. Belangrijke overweging is dat het 
in de praktijkles gaat om toetsen van EVC. Een toets in een andere, voor de aspirant 
mogelijk minder ‘veilige’ omgeving, voegt op dat punt niets toe. 

o Er wordt opgemerkt dat met name in de grote steden toenemende druk ontstaat 
vanuit besturen om cursisten zonder een geschiktheidsonderzoek te laten starten. Dit 
kan dus niet! In voorkomende gevallen heeft dit nu wel plaatsgevonden; echter onder 
de nadrukkelijke conditie dat als het geschiktheidsonderzoek niet wordt gehaald, de 
cursist alsnog moet stoppen.  

o De VH is gestart met een projectgroep die zich buigt over EVC. De expertise van 
Inholland die op dit terrein al ervaring heeft, wordt hierbij betrokken. 

o Sowieso zou het de voorkeur hebben om te kunnen werken met een 
ontwikkelingsgericht assessment; hiermee zou voor elke cursist maatwerk mogelijk 
moeten zijn. Een perspectief voor de langere termijn. 

 
Wiscat | Huidige ontwikkelingen  
De wiscat kan in principe binnenkort weer worden afgenomen. Uit een eerste peiling bij de 
leden van het netwerk blijkt dat veel collega’s vanwege de corona-crisis de afname van de 
wiscat hebben doorgeschoven naar het volgend cursusjaar. Leden van het netwerk worden 
opgeroepen de wiscat zo spoedig mogelijk in te roosteren, mede in verband met de 
psychometrische validatie van de toets tussen september en november van het nieuwe 
cursusjaar. Vanwege die validatie is in de genoemde periode geen sprake van ‘directe 
terugkoppeling uitslag’. De categorie cursisten met een resultaat dicht tegen de 103 aan, moet 
mogelijk zelfs langer dan enkele dagen wachten op de uitslag.  
 
Wiscat | Convenant 
Er ligt een (vastgesteld) convenant over de hantering van de wiscat in de zij-instroom. 
Voor de wiscat geldt: 

o Is onderdeel geschiktheidsonderzoek  
o De cesuur ligt bij 103 
o Bij een score tussen 70-102 is een herkansing mogelijk 
o Bij een score lager dan 70 of niet voldoen aan de norm bij herkansing wordt de 

kandidaat afgewezen. 
Er vindt geen registratie plaats van de afname van de Wiscat toets. Dat betekent dat een 
cursist de betreffende toets bij een ander instituut opnieuw zou kunnen doen. 

 
Bekwaamheidsonderzoek 
Veel instituten zetten Teams en ‘live streaming’ in bij het bekwaamheidsonderzoek. Daarnaast 
wordt gewerkt met pitches, portfolio en combinaties hiervan. Bij de HU wordt de morele 

 
1 Zie https://www.paboweb.nl/themas/75#section_765 

 

https://www.paboweb.nl/themas/75#section_765
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ontwikkeling in kaart gebracht. Men is hierover enthousiast. De HvA heeft goede ervaringen 
met het ‘meten van’ de professionele identiteitsontwikkeling. 
 
De gevolgen van de coronacrisis zijn dus niet alleen maar negatief; het levert ook 
betekenisvolle inzichten en nieuwe praktijken op! Dit onderwerp laten we zeker terugkomen 
op een volgende bijeenkomst. 
 
LKT 
Vanaf 22 juni staan (in principe) de toetsvensters weer open. Meer informatie hierover gaat via 
de reguliere communicatiekanalen (10voordeleraar). 
 
Plan verbetering zij-instroom | verdere uitwerking  

1. Kader zij-instroom 
Voor de zomervakantie levert Ron de Bakker een voorstel op voor bijstelling van het 
kader zij-instroom PO, gebaseerd op nieuwe kader zij- instroom tweedegraads. 

2. Registratie 
Er vindt geen registratie plaats van zij-instromers. OCW is ook niet voornemens dit te 
gaan doen - mede in het licht van de toekomstige ontwikkelingen/uitkomsten van de 
commissie Onderwijsbevoegdheden. Het is daarnaast de ambitie van OCW zij-instroom 
in de reguliere opleiding op te nemen, dwz te normaliseren als ‘opleidingstraject’. 

3. AD’ers en zij-instroom 
Ten aanzien van de AD’ers blijft er onduidelijkheid. Zij beschikken over een HO diploma 
en zouden volgens de wet toelaatbaar zijn. Het betreft echter een opleiding op niveau 
en voldoet daarmee in feite niet voor toelating en volgen van een zij-instroomtraject. 
OCW legt de bal bij de opleidingen, via het geschiktheidsonderzoek moet boven water 
komen of de betreffende cursist (AD’er) al dan niet geschikt is. Het verdient 
aanbeveling om in navolging van de tweedegraads opleidingen bij het te ontwikkelen 
kader niveau 6 als stringente eis te stellen voor toelaatbaarheid tot een zij-
instroomtraject. Tenslotte wordt de vraag gesteld hoe groot de AD groep is die 
überhaupt de ambitie heeft een zij-instroomtraject te gaan volgen. Het blijkt nu nog om 
een beperkt aantal te gaan. De druk wordt wel verwacht! 
 

4. Bejegening 
Merel van Vroonhoven zal binnenkort haar eindrapportage als aanjager opleveren. Wat 
zij-instroom betreft zal vooral de noodzakelijke aandacht voor (het ontbreken van) de 
‘volwassen bejegening’ als aanbeveling opgenomen worden. Desgevraagd wordt 
aangegeven dat er mooie voorbeelden zijn vanuit o.a. de Haagse Hogeschool en Avans. 
Deze voorbeelden zullen worden opgevraagd en gedeeld met het netwerk. Aanbeveling 
zal gaan in de richting van: meer op maat, meer contextueel en in een setting van 
‘volwassen- educatie’. 
 

5. Samen opleiden 
Het verdient aanbeveling om zij-instromers via het construct ‘Opleiden in de school’ op 
te leiden. Dit is echter niet in alle gevallen te realiseren omdat er scholen (één-pitters) 
zijn die geen deel uitmaken van een dergelijk construct. Gelet op de (toenemende) 
tekortenproblematiek ligt het niet in de rede cursisten te weigeren als de school geen 
deel uitmaakt van een dergelijk samenwerkingsverband. Wel kan met de school 
gezocht worden naar mogelijk aanhaken bij partnerschappen. 
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Inspectierapport | ‘Routes naar het leraarschap’ 
Uit het recent verschenen rapport blijkt dat er een ‘oerwoud’ is van omleidingsroutes voor het 
leraarschap. De inspectie pleit voor meer betrokkenheid van de examencommissies bij borging 
kwaliteit en van de NVAO bij de toetsing van de kwaliteit van deze routes. In vele gevallen 
ontbreekt dat nu. Dit geldt ook voor de zij-instroom trajecten. Door de leden van het netwerk 
wordt opgemerkt dat de examencommissie veelal op een of andere wijze betrokken is. 
Tegelijkertijd wordt aangegeven dat hier nog winst te behalen valt. Binnen OCW is men bezig 
met het voorbereiden van een beleidsreactie. Zo gauw deze beschikbaar is wordt de reactie 
aan de leden van het netwerk doorgestuurd. Dit onderwerp zal vanwege de actualiteit tevens 
terugkomen op de volgende bijeenkomst.  
 
Commissie Onderwijsbevoegdheden | voortgang en ontwikkelingen 
Binnen de commissie is een ontwerpgroep actief. De ontwerpgroep buigt zich over de 
pedagogische didactische basis van het leraarschap. Volgens de huidige planning vindt er 
medio september een brede consultatie plaats bij leraren. In december 2020 wordt een 
voorlopig rapport verwacht met ‘sturende’ informatie Het eventueel starten van pilots maakt 
hier deel vanuit. Maart 2021 wordt het definitieve rapport verwacht. 
 
Inventarisatie aanmeldingen 
Begin juni zal de jaarlijkse inventarisatie worden uitgezet naar de huidige aantallen zij-
instroom. Ook zal gevraagd worden wat de verwachtingen zijn voor het nieuwe cursusjaar. 
 
Volgende bijeenkomst 
Dinsdag 6 oktober, 13.30 – 16.00 uur, vindt het volgende overleg plaats. Indien mogelijk in 
Domstad, Utrecht; zo niet dan treffen we elkaar opnieuw via Teams. 
 


