
 
NETWERK ZIJ-INSTROOM 
 
 
 
Aan  : deelnemers netwerkbijeenkomst zij-instroom 
Van  : Barbara de Kort en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : uitnodiging online bijeenkomst 6 oktober 2020 
Datum  : 1 oktober 2020 
 
Collega’s,  
      
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de volgende online bijeenkomst van het 
netwerk zij-instroom op dinsdag 6 oktober, 13.30 – 15.30 uur (uiterlijk). 
Namens OCW schuiven Hester de la Parra en Yvonne Gielen aan. 
We treffen elkaar via MS Teams; de betreffende link wordt separaat door Henk Verheijde 
verstuurd. 
 
Hieronder treft u een agenda aan, voorzien van enkele bijlagen. 
 
   
Agenda 
 

1 Opening en welkom 
o Personele wisselingen 

Hartelijk welkom Lieke IJzermans (Fontys), Esther Renes (HU), Martine Koomen 
(HvA), Henriëtte Hoogenkamp (Marnix) en Helen Goudemond (NHL Stenden) 

o Nieuwe leden 
Een speciaal woord van welkom voor Eric Verduyn (NCOI) en Martine de Vos (LOI). 
Mondelinge toelichting en introductie ter vergadering. 
 

2 Naar aanleiding van vorige bijeenkomst 
o Uitkomsten Teams dd. 26 mei  

Afsprakenoverzicht en punten van aandacht (reeds eerder verspreid, bijgevoegd) 
Ook digitaal terug te vinden via https://www.paboweb.nl/themas/75#section_81 
Tijdens deze bijeenkomst werden naar aanleiding van het punt rondom ‘volwassen 
bejegening’ mooie voorbeelden genoemd door o.a. Avans en Haagse Hogeschool. 
De betreffende voorbeelden zijn opgevraagd. 

o Kader zij-instroom | bijstelling  
Conform afspraak zou gewerkt worden aan de bijstelling van het kader zij-instroom 
PO. Zijn er vanuit het netwerk collega’s die zich hierover willen en kunnen buigen? 
Volledigheidshalve is het kader nogmaals bijgevoegd. 

o Wiscat | huidige ontwikkelingen 
Vanuit het netwerk zijn vragen gesteld rondom de nieuwe (tijdelijke) werkwijze 
afname Wiscat. Wat betekent dit voor de zij-instromers die per november 2020 en 
per februari 2021 willen starten met het traject. Hoe gaan we om met de uitslagen? 



 
 

3 Vanuit OCW, Inspectie en Commissie Onderwijsbevoegdheden 
o Inbedding zij-instroom 

De ministers hebben eerder aan de Kamer aangegeven zij-instromers van groot 
belang te vinden voor het onderwijs; zij willen daarom de route borgen, structureler 
dan via een (tijdelijke) subsidieregeling. Een eerste startbijeenkomst daarvoor heeft 
plaatsgevonden om de route zij-instroom in het po, vo en in het mbo duurzaam in 
te bedden in de reguliere routes naar het leraarschap.  
Deze eerste (online) startbijeenkomst was vooral inventariserend van aard. Daarbij 
vragen als: Wat zijn – volgens de deelnemers – belangrijke zaken om te behouden 
en te verbeteren bij inbedding. Op basis van de inbreng gaat OCW aan de slag met 
scenario’s. Een en ander zal niet eerder dan ‘23-‘24 zijn beslag krijgen - vanwege 
traject noodzakelijke wetswijziging.  

o Commissie Onderwijsbevoegdheden 
Standen van zaken 

o Inspectie  
De bezoeken aan de betreffende instellingen (Avans, Driestar, NHL Stenden, Saxion, 
dNP, Thomas More Hogeschool, Marnix en Hs Leiden) zijn gepland voor september 
en oktober. Korte mondelinge impressie van de bezoeken die reeds plaatsgevonden 
hebben. 

o Regioplan_ECBO 
Het gaat hier om een verplicht onderzoek; na twee jaar dient de effectiviteit van de 
subsidieregeling onderzocht te worden. Er is inmiddels een klankbordgroep; eerste 
bijeenkomst was 10 september.  
Mondelinge toelichting over de uitkomsten en vervolgstappen. 

 
4 Rapport Merel van Vroonhoven 

o ‘Samen sterk voor elk kind’ 
Voor de zomer leverde Merel van Vroonhoven haar rapport op. Een brede 
bespreking van de aanbevelingen stond gepland voor een 24uurs conferentie 
georganiseerd door OCW op 1 en 2 oktober. Door de aangescherpte maatregelen is 
deze conferentie uitgesteld.  
Het is goed om met elkaar te verkennen of we in het netwerk zij-instroom 
voldoende voorgesorteerd zijn op de specifieke aanbevelingen voor de zij-instroom 
route: 

o Stel de doelgroep centraal in de opleidingstrajecten (meer op maat van de 
doelgroep; de lerende als ‘subject’); 

o Denk daarbij ook aan de specifieke insteken in ‘volwassenen-educatie’; 
o Erken EVC’s en waardeer die ook binnen de trajecten 
o Hang ook de zij-instroom in ‘samen opleiden, samen professionaliseren’ / 

partnerschappen. 
Wat betreft EVC’s: de VH is bezig met een EVC- harmonisatietraject. 
Het rapport is bijgevoegd en ook digitaal terug te vinden: 
https://www.paboweb.nl/posts/2732 

 
 
 



 
 

5 Evaluatie vanuit Inholland | Toelichting door Emilie Holthuis  
o Evaluatie 

Hogeschool Inholland heeft een grote evaluatie uitgevoerd van het zij-
instroomtraject, met evaluatiepanels (cursisten, werkveld en opleiding) maar ook 
met enquêtes onder de cursisten. Het evaluatieverslag zal met het netwerk gedeeld 
worden. In verband met de kennisuitwisseling wordt voorgesteld dergelijke 
evaluaties – vanuit de instelling - in brede zin met elkaar te delen.  

 
6 Voortgang netwerk 

o Looptijd 
De subsidie loopt officieel tot en met december 2020. Gezien de huidige 
ontwikkelingen ligt het voor de hand dit netwerk in de lucht te houden. Als deze 
mening gedeeld wordt door de collega’s kan gekeken of de subsidie (deels) 
doorgetrokken zou kunnen worden. Beoogd wordt in elk geval om de voortgang te 
waarborgen.  

o Vergaderplanning (onder voorbehoud) 
Vooralsnog gaan we uit van online overleggen, via Teams. We hanteren een iets 
hogere frequentie, zodat er vaker gelegenheid is elkaar bij te praten en kennis te 
delen. 

o Dinsdag 24 november 2020, 14.00 – 15.30 uur 
o Dinsdag 26 januari 2021, 14.00 – 15.30 uur 
o Dinsdag 23 maart 2021, 14.00 – 15.30 uur 
o Dinsdag 25 mei 2021, 14.00 – 15.30 uur 

 
7 Mogelijke thema’s voor vervolgbijeenkomsten 

o Onderwijsprogramma en wijze van opleiden. 
Een aantal collega’s heeft aangegeven in te willen zoomen op het 
onderwijsprogramma zij-instroom: de dekking van de kennisbases, een kwalitatief 
goed en volledig programma en de zwaarte voor de cursist en de mate van 
maatwerk. Er is behoefte aan het uitwisselen van programma’s. Is dit een thema dat 
breed opgepakt kan worden? Ook te verbinden aan wat we eerder benoemden als 
‘bijvangst’ van de coronacrisis. HvA en HU spraken over specifieke voorbeelden. 

o Beroepsprocedure 
Er zijn vanuit het netwerk vragen gesteld over de beroepsprocedure. Het lijkt te 
ontbreken aan duidelijke afspraken en/of wettelijke voorschriften. Is het een idee 
om een beroepsgang te gebruiken analoog aan die bij de bachelor/masters? 

 
8 Informatief en mededelingen 

o Zelftest  
Afname-aantallen. Simone Hoogenboom licht toe 

 
9 Rondvraag en sluiting 

 


