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NETWERK ZIJ-INSTROOM 

 
Concept verslag bijeenkomt 29 januari 2020 

 
Aanwezig namens instituten, besturen, examencommissies, overkoepelend 
Tjerk de Boer (HU), Kim Cober (Hs Leiden), Mirella Lem (Avans), Nico den Besten (Driestar), 
Jack Claessen (dNP), Ron Matheusen (Fontys), Kevin Kettering (Iselinge),  
Yvonne Franzen en Yolanda Konincks (De Kempel), Hans de Looze (Haagse Hogeschool), 
Paulien Langedijk, Remy Wilshaus en Jos Calis (HvA), Irma Fuchs en Marian Lenferink (Saxion),  
Emilie Holthuis (Inholland), Warner Bruins en Jenita Gardebroek (CHE),  
Martijn van Nieuwenhuizen (Viaa), Truus van Pinxteren (Agora), Simone Hoogenboom (APPO), 
Elke Troost, Henriette Hoogenkamp en Yolanda Koevoets (Marnix Academie) 
Dorina Veldhuis en Josine van den Elsen (OCW), Hugo Nierstrasz (VH) 
 
Barbara de Kort (voorzitter LOBO), Ron de Bakker (voorzitter LPNPO) en Silvia van Spronsen  
 
Afwezig met bericht van verhindering 
Remke Heijmans (Thomas More), Dick Bosch (Windesheim), Gea Hoekzema (Stenden), 
Marloes van Grevengoed (SAAM), Lineke Bos (SCOH) 
 
 
Opening en welkom 
De voorzitter heet alle aanwezigen – een volle zaal - van harte welkom. Een speciaal woord van 
welkom is er voor Hugo Nierstrasz, VH en Josine van den Elsen, OCW. Hugo is de opvolger van 
Saskia van den Mortel. 
 
Te gast is Merel van Vroonhoven; wij zullen met elkaar o.a. in gesprek gaan over haar 
bevindingen in relatie tot onze ervaringen.  
 
Zij-instroom ‘Op de kaart’ 
Thema-breed is zij-instroom (nog steeds) veelvuldig in het nieuws, zowel regionaal als landelijk.  
Een recent voorbeeld daarvan is https://www.paboweb.nl/posts/2428 
NTR treft voorbereidingen voor het maken van een uitgebreide documentaire over zij-
instroom, mogelijk is daar meer informatie over beschikbaar tijdens de volgende bijeenkomst. 
 
Inspectie 
De aangekondigde bijeenkomst over het onderzoek naar zij-instroom zoals vorig jaar werd 
aangekondigd vervalt. Tijdens de dag van ‘De staat van het onderwijs’ op 22 april 
https://www.paboweb.nl/posts/2415 wordt aan de hand een workshop verder ingegaan op 
flexibilisering en maatwerk. 
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Geschiktheidsonderzoek | geldigheidsduur 
Naar aanleiding van vragen uit het netwerk naar de geldigheidsduur van 
geschiktheidsonderzoeken wordt de termijn van 2 jaar genoemd. Deze termijn zal tevens 
worden opgenomen in de richtinggevende afspraken voor het geschiktheidsonderzoek. 
 
Vanuit OCW | Dorina Veldhuis 
Registratie 
Er is begrip ten aanzien van het voorstel voor registratie van bevoegdheidsverklaringen; in de 
praktijk is dit echter niet zo makkelijk te realiseren. Een en ander zou via DUO binnen de 
systemen verwerkt moeten worden en zal naar verwachting nog enige tijd op zich laten 
wachten. Blijft punt van aandacht. 
 
Commissie Onderwijsbevoegdheden 
Eerder is gesproken over (werktitels) Commissie van Experts, of Commissie 
Onderwijsvernieuwing. Begin februari zal de ‘Commissie Onderwijsbevoegdheden’ (officiële 
titel) van start gaan. Het is een ‘bont’ gezelschap vanuit praktijk en kennis in opleiden; met 
nadruk gaat het niet om een wetenschappelijke commissie. Paul Zevenbergen is aangesteld als 
voorzitter; Barbara de Kort is op persoonlijke titel gevraagd zitting te nemen. Er zal een strakke 
planning gehanteerd worden. In juni moet er een conceptvoorstel liggen, in december 2020 
gevolgd door een advies richting minister.  
 
Subsidiebudget 
De extra middelen waar minister Slob afgelopen week in het nieuws op doelde, hebben 
uitsluitend betrekking op de noodplannen van G5. Het beschikbare budget voor de aantallen 
zij-instromers wordt evenals vorig jaar scherp in de gaten gehouden zodat alle aanvragen – 
mits ze voldoen aan de voorwaarden - gehonoreerd kunnen worden. 
 
DUO 
Er zijn berichten dat gewacht moet worden op subsidie in verband met vertraging bij DUO. 
Punt van aandacht. 
 
Verkenning versus inventarisatie | Merel van Vroonhoven 
Merel van Vroonhoven is te gast en licht haar positie als aanjager van het lerarentekort toe. Zij 
doet vervolgens verslag van haar persoonlijke rapportage naar aanleiding van de verkenning 
naar verschillende aspecten binnen dat lerarentekort, door haar getypeerd als ‘veelkoppig 
monster’. In een periode van 3 maanden heeft Van Vroonhoven ca 250 gesprekken gevoerd en 
60 bijeenkomsten bijgewoond. Dat heeft kritische bevindingen opgeleverd en knelpunten 
blootgelegd. Maar ook: absoluut goede voorbeelden! De variëteit maakt het echter schrijnend. 
 
De verschillen tussen opleidingen zijn dus groot; wel is er aantal gemeenschappelijke 
kenmerken. In algemene zin is er een geschakeerd beeld daar waar het gaat over effectiviteit, 
toegankelijkheid, kwaliteit en begeleiding.  
 
Om de beelden van Van Vroonhoven te kunnen duiden is onder het netwerk een inventarisatie 
uitgezet specifiek naar bovengenoemde punten. De uitkomsten (100% respons, waarvoor 
grote dank!) tonen aan dat er discrepanties te signaleren zijn tussen de inventarisatie en de 
bevindingen van Merel van Vroonhoven.  
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Deze discrepanties maken duidelijk dat de ervaren werkelijkheid van de door haar 
geïnterviewde zij-instromers afwijkt van wat de opleidingen als werkelijkheid presenteren. 
Reden te meer om met elkaar het gesprek aan te gaan.  
 
Wat volgt is een open dialoog waarin we het hebben over o.a. warm welkom versus koude 
douche, procesmatig (objectief) en gevoelsmatig (subjectief) , korte- en langere termijn 
kwesties, basis- en omgevingsproblematiek, verwachtingen en beeldvorming, noodzaak in 
verhouding tot wenselijk, rode loper en realiteit. 
 
We komen terecht bij thema’s als ‘omdenken’, ‘anders organiseren’ en een ‘andere invulling 
van het curriculum’. Redeneren vanuit de zij-instromer: hoe kan de route eruitzien? 
 
Uitkomsten van dialoog 

Mind switch 
Geconcludeerd wordt dat opleidingen zeer betrokken zijn en innovaties zoeken, maar in 
algemene zin nog (te) weinig tot een echte mind switch komen. En die mind switch is 
nodig nu de aantallen zij-instromers substantieel groter zijn geworden. Daarmee is 
immers ook de vraagstelling rondom specifieke wensen/eisen veranderd.  

 
Afstemming 
Vastgesteld wordt dat opleidingen op korte termijn - voor dit moment - verbeteringen 
kunnen aanbrengen en meer afstemming zouden moeten zoeken. Dat zou bijvoorbeeld 
kunnen in de afname van het aantal kennisbasistoetsen, de cesuur op de Wiscat, of de 
bejegening van volwassenen. 

 
EVC procedures 
Ook de omgang in procedures rondom EVC’s moet en kan op korte termijn verbeterd 
worden. Vanuit VH is het initiatief genomen voor een werkgroep EVC’c. Deze 
werkgroep (met vertegenwoordigers van o.a. VH, LOBO, ADEF, LOEx, netwerk zij-
instroom) zal zich inzetten voor de verbetering van de EVC procedures. 
Vanuit het netwerk bieden Marnix, Inholland, HAN en HvA aan mee te denken. 

 
Beeldvorming 
Naast de vraag over hoe zij-instromers opgeleid kunnen worden en hoe klantgericht 
opleidingen kunnen zijn, zal verwachtingsmanagement aan de voorkant voor potentiële 
zij-instromers over procedures en duur van procedures ook aandacht moeten blijven 
houden. In elk geval moet het idee voorkomen worden dat het onderwijs ‘op iedereen 
zit te wachten, en men morgen voor de klas kan’. Er zou één lijn in communicatie 
moeten worden getrokken over zij-instroom door middel van een goed afgestemd 
beeld onder alle betrokken partijen (instituten, OCW, media en de verschillende raden). 

 
Merel wordt hartelijk bedankt voor haar komst. In alle openheid en met respect over en weer 
hebben we een kritische maar opbouwende discussie kunnen voeren.  
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Concept Plan van Aanpak 
In het verlengde van de verkenning en de inventarisatie is een concept Plan van Aanpak 
opgesteld met verbetervoorstellen. De vergadering kan zich vinden in de voorstellen.  
Benadrukt wordt de noodzaak van bestuurlijke bekrachtiging (vanuit VH). 
Zodra meer duidelijkheid is over het vervolg, wordt het netwerk geïnformeerd. 
 
Examencommissie 
Punt vooraf: een eventuele wijziging van de rol van de examencommissie zal vooral via 
richtinggevende afspraken lopen en niet via wettelijke veranderingen.  
Met het oog op de verkenning vanuit OCW om zij-instroom ingebed te krijgen in de WHW is 
een wetswijziging op dit gebied niet realistisch. 
 
Het idee dat de rol van de examencommissie sterker zou kunnen en moeten zijn, wordt breed 
gedragen; er zijn momenteel te veel verschillen tussen inzet en betrokkenheid. Deze 
verschillen vragen om meer afstemming. Het gesprek wordt in groepen gevoerd met als doel 
meer inzicht en daarna meer gezamenlijkheid te bereiken. Op basis van de uitkomsten van de 
groepsgesprekken zal voor het volgende overleg in mei een voorstel worden geformuleerd. 
 
Vanuit Arbeidsmarktplatform | Simone Hoogenboom  
Zelftest 
Er is een nieuwe zelftest ontwikkeld, speciaal voor mensen die overwegen om als zij-instromer 
in het onderwijs aan de slag te gaan. De test ‘Carrièreswitch naar het onderwijs’ is een 
laagdrempelige test waarmee belangstellenden kunnen nagaan welke vaardigheden er nodig 
zijn voor een baan als leraar en welke van deze vaardigheden zij hebben. Dat helpt hen bij de 
oriëntatie op een baan als leraar. 
Hieronder de betreffende links naar de zelftest 

Via Arbeidsmarktplatform 
https://arbeidsmarktplatformpo.nl/nieuws/zelftest-voor-zij-instromers-carriereswitch-naar-
het-onderwijs 

 Via Ruim Baan voor PO 
https://www.ruimbaanvoorpo.nl/test-jezelf-heb-jij-het-in-je-om-leraar-te-worden/ 
Rechtstreeks 
www.noa-online.net/onderwijs/zelftest-carriereswitch 

 
Nieuwe subsidieregeling RAP (Regionale Aanpak Personeelstekorten) 
Schoolbesturen die personeelstekorten op regionaal niveau willen aanpakken, kunnen van 1 
februari tot en met 1 maart 2020 weer subsidie aanvragen. 
Hieronder de betreffende link naar de regeling 

https://arbeidsmarktplatformpo.nl/nieuws/de-subsidieregeling-regionale-aanpak-
personeelstekorten 

 
Voorbeelden uit de regio: podcasts 
Het Arbeidsmarktplatform deelt ervaringen omtrent regionale samenwerking aanpak 
lerarentekort in een serie podcasts. In deze podcasts vertellen schoolleiders, 
schoolbestuurders en projectleiders in de regio over hun ervaringen. 
 
Hieronder de betreffende link 

https://arbeidsmarktplatformpo.nl/nieuws/luister-naar-onze-podcasts-met-ervaringen-uit-de-
regio 
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Mededelingen  
Het Onderwijsloket 
Sinds begin januari 2020 kan iedereen die geïnteresseerd is in een overstap naar het onderwijs 
terecht bij het Onderwijsloket https://www.onderwijsloket.com 
Dit landelijke, onafhankelijke platform is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging 
Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Het Onderwijsloket streeft 
ernaar om hét informatiepunt te worden waar iedereen informatie kan vinden over 
opleidingsroutes en werken in het onderwijs. Bezoekers die zich oriënteren op een baan in het 
onderwijs, worden er op een overzichtelijke manier op weg geholpen. Met informatie op de 
website, maar ook met persoonlijk advies.  
 
NB Opmerking vanuit de vergadering 

Er zijn al verschillende regionale loketten; het is van belang dat een en ander niet gaat 
schuren. Dit punt van aandacht zal worden meegenomen naar de werkgroep van het 
nieuwe (landelijke) onderwijsloket. 

 
Vergaderfrequentie 
In verband met de actualiteit en het grote aantal overleg- en bespreekpunten wordt 
voorgesteld de vergaderfrequentie volgend jaar naar 4 bijeenkomsten op te schroeven. 
 
Voorbeelden ter inzage 
Er is gevraagd om voorbeelden van getuigschriften en tripartiete overeenkomsten. Deze zijn 
ter inzage digitaal terug te vinden via https://www.paboweb.nl/themas/75#section_715 
 
Inlooplunch 
Ook volgende bijeenkomst zullen we starten met een inlooplunch. Het is prettig om elkaar ook 
informeel te kunnen spreken.  
 
Slotopmerking en sluiting 
Nogmaals wordt benadrukt dat de betrokkenheid en de bereidheid van dit netwerk 
opmerkelijk en bijzonder is. Dank aan allen voor medewerking, inzet en stappen richting 
verdergaande professionalisering. 
 
 

 
Volgende netwerkbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 26 mei 2020 

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


