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Managementsamenvatting 
In maart 2020 zijn op de drie locaties, Den Haag, Haarlem en Rotterdam, waar Hogeschool Inholland 
het zij-instroomtraject tot leraar basisonderwijs verzorgd panelgesprekken gevoerd ter evaluatie van 
de eerste anderhalf jaar van dit traject. Op elke locatie is in drie rondes gesproken met 
respectievelijk cursisten, begeleiders (van Inholland en van de schoolbesturen) en de formeel 
verantwoordelijken. De resultaten van deze gesprekken zijn gebundeld in dit verslag. Deze evaluatie 
maakt onderdeel uit van een bredere evaluatie van het zij-instroomtraject, gericht op achterhalen of 
het huidige zijinstroomtraject de doelen behaald worden zoals beschreven in de ‘visie op opleiden in 
de zij-instroom’, het traject van voldoende kwaliteit is en welke verbeterpunten er zijn.  

Deze evaluatie richt zich op het leren in de zij-instroom, begeleiding vanuit Inholland en op de 
werkplek, afstemming tussen werkveld en Inholland en de randvoorwaarden. Breed is de behoefte 
om een andere inrichting van het eerste deel van het traject te hebben, met meer structuur, meer 
gericht op basistechnieken voor lesgeven en klassenmanagement en intensiever contact met de 
opleiding. De ervaren studielast is hoog. Dat zit met name in de hoeveelheid opdrachten die de 
cursisten moeten doen naast het dagelijkse werk voor de klas. De cursisten ervaren dat hun eerder 
verworven competenties met veel moeite erkend worden. Dit maakt mede dat studenten geen  
maatwerk ervaren, waarmee het traject zich wel presenteert. Het persoonlijk toetsplan vanuit het 
geschiktheidsassessment en het persoonlijke leerplan uit het begin van het traject kunnen meer 
uitgenut worden. In de loop van het traject groeit ook de behoefte aan individuele begeleiding. De 
studenten waarderen de contacten met vakdocenten en leercoaches, maar geven ook aan dat 
vakdocenten en studiehandleidingen beter kunnen inspelen op de zij-instroomcursisten. De 
bijeenkomsten op het instituut hebben niet altijd meerwaarde, waardoor zij-instroomcursisten 
wegblijven. De mate en wijze van begeleiding op de werkvloer is zeer divers, net als de ervaringen 
van de cursisten met hoe zij gezien worden door hun directe collega’s. Praktijkbegeleiders geven aan 
dat ze hulpmiddelen missen voor de begeleiding. Een persoonlijk leerplan, richtlijnen over 
verwachtingen aan de cursist en structureel overleg met leercoach in aanwezigheid van cursist zijn 
daarbij genoemd. Dit tripartiete gesprek zou structureler kunnen plaatsvinden. Dat is ook van 
belang, om de verschillende verwachtingen en behoeften te expliciteren. Daar waar de praktijk 
gericht is op zo snel mogelijk iemand zelfstandig voor de klas, legt Inholland meer nadruk op het op 
bouwen van een brede basis zodat de afgegeven startbekwaamheid equivalent is aan een pabo-
gediplomeerde leraar (bachelordiploma). Naast een goed verwachtingsmanagement is een goede 
selectie door het schoolbestuur voorafgaand aan het geschiktheidsassessment is een belangrijke 
randvoorwaarde voor succes. Intensievere samenwerking tussen Inholland en schoolbesturen bij het 
opleidingsprogramma lijkt een route naar lagere uitval uit het traject.  

Naast deze bevindingen op hoofdlijnen zijn in de diverse gesprekken voorstellen en adviezen ter 
verbetering van het traject benoemd. In dit verslag is onderscheid gemaakt tussen 
verbetersuggesties die relatief eenvoudig op korte termijn te realiseren zijn – quick wins – en 
voorstellen voor de middellange termijn. Deze punten zijn het startpunt voor besluitvorming over 
welke verbeterpunten hoe en op welke termijn gerealiseerd gaan worden.   
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Inleiding 
Introductie 
Sinds september 2018 voert Hogeschool Inholland het zij-instroomtraject tot leraar basisonderwijs 
uit. Met veel enthousiasme en toewijding zijn cursisten, schoolbesturen en Hogeschool Inholland 
gestart aan dit traject.  

Nu het programma anderhalf jaar loopt is het een goed moment om een locatie-overstijgende 
evaluatie te organiseren. Bij de evaluatie van het zij-instroomtraject staat centraal of we met het 
traject de beoogde doelen halen, zoals beschreven in onze ‘visie op opleiden in de zij-instroom’. We 
willen achterhalen of we via het onderwijsprogramma in combinatie met het werkplekleren deze 
doelen bereiken, het traject van voldoende kwaliteit is en welke verbeterpunten er zijn.  

Onze ambitie is: ‘De hogeschool, de scholen en de cursisten vormen één Community of Learners, 
waarbij het gezamenlijk professionaliseren uitgangspunt is, met als gezamenlijke doel: kwalitatief 
goed onderwijs.’ (Uit: Visie op opleiden in de zij-instroom). We zijn ons bewust van het feit dat we 
hier dagelijks aan moeten werken en nog zeker niet het eindpunt hebben bereikt in het zijn van één 
community. Met de evaluatie van de zij-instroom willen we hieraan bijdragen en voeren we ook in 
lijn van deze ambitie uit. 

Methode 
De evaluatie van het zij-instroomtraject bestaat uit verschillende onderdelen. Dit verslag gaat over 
de panelgesprekken, die een centraal element in de evaluatie zijn. Met groepsinterviews aan de 
hand van een gespreksleidraad is rijke informatie opgehaald over hoe het zij-instroomtraject ervaren 
wordt vanuit verschillende perspectieven. Gekozen is om de cursisten apart te spreken van de 
begeleiders, en deze weer apart van de formeel verantwoordelijken. De gesprekken hadden wel 
overlappende onderwerpen. De gesprekken zijn georganiseerd op alle drie de locaties waarop 
Hogeschool Inholland het zij-instroomtraject aanbiedt: Den Haag, Haarlem en Rotterdam.  

Gespreksronde 1 Cursisten uit verschillende trances (startmomenten zij-instroom). 
Gespreksronde 2 Schoolopleiders, praktijkbegeleiders, vakdocenten en leercoaches. 
Gespreksronde 3 Coördinatoren zij-instroom bij schoolbesturen en Inholland, HRM-

medewerkers van schoolbesturen, schooldirecteuren en 
opleidingsmanagers Inholland. 

 

De gesprekken zijn gevoerd onder voorzitterschap van een beleidsadviseur van Inholland, samen 
met een lid van het kernteam zij-instroom. Dit was een lid dat niet direct betrokken is bij de 
organisatie van de zij-instroom om de betreffende locatie. Van de gesprekken is een verslag gemaakt 
door een notulist en voorgelegd aan de deelnemers met mogelijkheid voor correctie. Deze 
gespreksverslagen per locatie zijn toegevoegd als bijlage aan dit rapport. 

De onderwerpen en vragen in de gespreksleidraad zijn afgeleid van de visie van het zij-
instroomtraject. Daarbij was ook in elke gespreksronde de mogelijkheid voor deelnemers om eigen 
onderwerpen in te brengen. De hoofdthema’s in de gespreksrondes waren: 
• leren in de zij-instroom; 
• begeleiding vanuit Inholland; 
• begeleiding op de werkplek; 
• afstemming tussen werkveld en Inholland; 
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• randvoorwaarden. 
Voor dit rapport zijn de gespreksverslagen bestudeert op overeenkomstige punten in de 
verschillende gesprekken op de verschillende locaties. Deze worden geordend onder hoofdstukken 
die overeenkomen met de hoofdthema’s van de gesprekken. 

In de gesprekken zijn diverse suggesties en voorstellen gedaan voor het verder verbeteren van het 
zij-instroomtraject. Dit rapport geeft hiervan een overzicht, waarin het onderscheid in deze 
suggesties wordt gemaakt tussen quick wins en verbeterpunten voor de middellange termijn. Deze 
punten zijn het startpunt voor besluitvorming over de te nemen verbetermaatregelen. 
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Leren in de zij-instroom 
Beginfase opleiding 
Uit de verschillende gesprekken kwamen een drietal breed gedragen punten naar voren gekomen  
oer de beginfase van de opleiding - de eerste drie tot zes maanden.  

In de beginfase van de opleiding missen cursisten structuur: zowel cursisten als het werkveld duiden 
dit aan. Veel tijd gaat zitten in uitzoeken waar je als zij-instromer mee moet beginnen, waar de 
nodige studiematerialen staan en hoe een vakdossier moet worden opgebouwd. De cursisten 
hebben behoefte aan voorbeelden hoe een vakdossier eruit moet komen te zien: welke onderdelen 
neem je erin op? 

Het tweede punt is de wens om in de eerste drie maanden aandacht te geven aan onderwerpen die 
direct van nut zijn bij het lesgeven en daarmee beter aansluiten bij de praktijk van de beginnende zij-
instromer. Dit werd in de verschillende gesprekken omschreven als: 

• Klassenmanagement; orde houden; hoe ga ik om met ongewenst gedrag; 
• Hoe bouw je een les op; hoe gebruik je een methode; 
• Didactiek en pedagogiek. 

Pas als deze basis is gelegd is er bij de meeste cursisten ruimte om gericht aan de slag te gaan met 
de specifieke vakken en de vakdossiers.  

Als laatste punt is de frequentie van de opleidingsdagen genoemd. In de beginfase is er behoefte aan 
een hogere frequentie van de lesdagen. Denk daarbij aan elke week minimaal een lesdag.  De 
verwachting is dat op deze wijze cursisten een betere start maken en daardoor efficiënter het 
programma van de zij-instroom kunnen volgen. 

Studielast 
De zwaarte van het opleidingsprogramma wordt in alle gesprekken benoemd. Iedereen is het erover 
eens dat de kwaliteit van het opleidingsprogramma goed is. De zwaarte zit met name in de 
hoeveelheid werk die een zij-instromer moet doen voor de studie naast het werken op school. In 
vergelijking met zij-instroom programma’s van andere instellingen valt de hoeveelheid tentamens en 
schriftelijke opdrachten op. Het risico van dit zware traject is dat cursisten overstappen naar een 
andere pabo of te stoppen met het traject.  

Eerder verworven competenties 
Eerder verworden competenties (EVC’s) is een belangrijk aandachtspunt dat ook in alle 
gespreksronden ter sprake kwam. Het merendeel van de zij-instromers is eerder werkzaam geweest 
als professional in een ander vakgebied. Uit de gesprekken blijkt dat deze opgedane expertise niet of 
te weinig benut wordt. Besturen merken dat de opleiding bij Inholland weinig gebruikt maakt van in 
vergelijking met andere organisaties. Zij constateren dat dit voor sommige zij-instromers een reden 
is om over te stappen naar een andere opleiding.  
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• Cursisten vertellen dat zij vrijstellingen aanvragen om een meer op maat gemaakt 
opleidingsprogramma te kunnen doorlopen. De procedure is ingewikkeld en duurt erg lang. 
Er moet veel bewijsmateriaal aangeleverd worden. Deel-vrijstellingen zijn niet mogelijk. En 
als een vrijstelling wordt toegekend levert dit verhoudingsgewijs weinig op qua 
tijdsbesteding. Dit werkt demotiverend.  

• Op de werkplek is er weinig ruimte om tijdens het zij-instroom traject rekening te houden 
met opgedane expertise. De aandacht gaat uit naar lesgeven en de opleiding. Na het 
afleggen van het traject verwacht men hier meer ruimte voor te hebben. Pedagogische 
ervaring werkt, over het algemeen, in het voordeel van de cursist. Wel kan het invloed 
hebben op de mate van begeleiding omdat de directeur ervan uit gaat dat deze zij-instromer 
het lesgeven en alles wat daarbij komt kijken wel beheerst. Dit is niet per definitie een juiste 
aanname.  

Maatwerk 
Voor kandidaten is onze opleiding aantrekkelijk mede omdat we spreken over maatwerk. Deze term 
creëert bepaalde verwachtingen bij de kandidaten. Eén hiervan is, dat er een individueel, op maat 
gemaakt opleidingsprogramma kan worden gevolgd. Dit programma is samengesteld op basis van 
eerder opgedane competenties en expertise van de kandidaat, in combinatie met het 
assessmentrapport.  

Een uitkomst van het geschiktheidsassessment is het persoonlijk toetsplan. Het valt zowel cursisten 
als praktijkbegeleiders op dat dit toetsplan erg algemeen is. Het bevat weinig tot geen handvatten 
om op basis hiervan een eigen leerpad op te stellen. Het Persoonlijk Leerplan (PLP) dat in de eerste 
maand van de opleiding geschreven wordt is daarom moeilijk op te stellen en wordt dan ook niet als 
een goed hulpmiddel gezien. Ook wordt het PLP niet echt goed besproken met de zij-instromer, 
leercoach en begeleider op de werkplek. 

De cursisten vinden het opvallend dat iedereen nagenoeg hetzelfde programma volgt. Er kunnen 
vrijstellingen aangevraagd worden maar dit is een ingewikkeld en langdurig proces, dat 
verhoudingsgewijs weinig oplevert. Als suggestie is genoemd dat een vakdocent op basis van een 
individueel gesprek een vrijstelling zou kunnen toekennen. 
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Begeleiding vanuit Inholland 
Cursisten hebben behoefte aan meer individuele begeleiding naarmate ze verder in het traject 
komen en minder behoefte aan groepsintervisie. Door de verschillende achtergronden en eerder 
opgedane ervaring binnen verschillende vakgebieden, ontstaan er meer individuele hulpvragen op 
verschillende niveaus. 

Er zijn wisselende ervaringen met de vakdocenten en hun kennis over het zij-instroomtraject. Dit zit 
met name in het feit dat niet alle vakdocenten even goed op de hoogte zijn wat de zij-instromer 
moet doen in het opleidingsprogramma van de zij-instroomopleiding. Docenten kunnen minder 
goed inspringen op specifieke leerwensen van zij-instromers. Specifiek voor locatie Den Haag geldt 
dat zij-instromers en studenten van andere pabo-varianten gezamenlijk bij een les aanwezig zijn. Een 
docent blijkt vaak niet van tevoren te weten of er cursisten van het zij-instroomtraject in de groep 
zitten. Hierdoor kan minder goed ingespeeld worden op specifieke leervragen.  

Voor een aantal vakken wordt één studiehandleiding gebruikt, die is gemaakt voor studenten van de 
verschillende opleidingsvarianten van de pabo. Maar de zij-instroom variant ontbreekt in deze 
handleidingen. Hierdoor ontstaat verwarring bij zowel cursisten als docenten over wat de cursist nu 
precies moet doen voor het zij-instroomtraject.  

Het contact tussen de cursisten met de vakdocenten en leercoaches wordt als zeer prettig en 
waardevol ervaren. Dit wordt tijdens alle gesprekken beaamt.  

Lesdagen worden niet altijd gevolgd. Dit heeft verschillende redenen. De zwaarte van het 
lesprogramma, de vele toetsen en opdrachten in combinatie met het voor de klas staan en 
privéleven kost zeer veel tijd. De lessen hebben niet altijd een meerwaarde en dan blijven cursisten 
thuis. Als redenen zijn o.a. genoemd: 

• Het tempo van de les is te laag; 
• Er wordt te weinig nieuwe informatie gedeeld; 
• De theorie sluit niet aan op de dagelijkse praktijk van de zij-instromer; 
• De docent weet niet wat een zij-instromer nodig heeft of moet doen. 

Daarnaast zien cursisten het tweede jaar als te vrijblijvend. Ze geven voorrang aan het werken op 
school.  
 

  



9 
 

Begeleiding op de werkplek 
Er zijn een aantal thema’s die bij alle gesprekken terugkomen. De wijze en mate van begeleiding op 
de werkplek, verhouding tot collega’s op de werkplek en structuur voor begeleiden op de werkplek. 

De wijze en mate van begeleiding 
Er zit veel verschil tussen de manier waarop cursisten begeleid worden op de werkplek. Sommige 
staan vanaf dag één alleen voor de klas, andere werken een aantal weken tot ruim een half jaar 
samen met een duo-partner.  De één wordt enkel door de duo-partner begeleid, de ander heeft 
zowel begeleiding van de duo-partner als van een schoolopleider/coach. Bij de één is de directeur 
zeer betrokken bij de begeleiding, bij de ander kijkt de directeur of alles goed gaat en laat de zij-
instromer zijn gang gaan. Een aantal verklaringen voor deze diversiteit zijn tijdens de gesprekken 
genoemd.  

Te weinig kennis over het zij-instroomtraject  
Niet iedere schooldirecteur is bekend met wat een zij-instroomtraject inhoudt. Dat een zij-instromer 
überhaupt begeleiding nodig heeft wordt niet altijd op niveau van de schooldirecteur gerealiseerd. 
Een aantal directeuren hebben een verkeerde opvatting over de zij-instromer: deze wordt niet 
gezien als een leraar in opleiding met een geschiktheidsverklaring, maar als een leraar die 
startbekwaam is. 

Hoeveel begeleiding is er nodig 
De inschatting van hoeveel begeleiding iemand nodig heeft is moeilijk te maken. De ene zij-
instromer is de andere niet. De één pikt dingen sneller op dan een ander. De zij-instromers hebben 
een andere achtergrond. Iemand die al werkzaam is in het onderwijs heeft waarschijnlijk minder 
begeleiding nodig in de praktijk dan iemand die uit de financiële wereld komt. De meeste 
begeleiders geven aan dat ze de hoeveelheid tijd die gaat zitten in het goed begeleiden van een zij-
instromer hebben onderschat. 

Financiën en/of lerarentekort 
Op scholen met een lerarentekort is er weinig tijd en geld voor de begeleiding. Als er onverwachts 
een gat valt in de formatie, komt het voor dat een zij-instromer ondanks eerdere afspraken alleen 
voor de klas komt te staan. Er is dan minder ruimte voor begeleiding.  

Startmoment 
Het startmoment van de cursist kan van invloed zijn op de mate van begeleiding. De februaristart is 
anders dan de septemberstart omdat cursisten dan het opstarten van een groep niet meemaken. De 
meningen lopen uiteen als het gaat om wat de voorkeur heeft. Aan de ene kant is het wel rustig om 
niet een groep te hoeven opstarten als je als cursist voor het eerst aan het lesgeven bent. Aan de 
andere kant loopt de zij-instromer qua ervaring achter als ze dit niet hebben meegemaakt. Het 
gevolg van een februari-start is, dat een zij-instromer na de zomervakantie een eigen groep moet 
opstarten en de duo-collega dan niet meer beschikbaar is voor begeleiding. 

Bovenstaande punten zijn op alle locaties herkenbaar en o.a. in de regio Den Haag wordt gesproken 
over een mogelijke oplossing. Het idee is dat er een introductiefase voor zij-instromers bij 
gespecialiseerde opleidingsscholen komt. Hier kunnen 10 tot 15 studenten beginnen. Ze lopen mee 
en gaandeweg zullen ze steeds zelfstandiger voor de klas staan. Hierna gaan ze naar de school van 
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hun eigen keuze waarmee ze het zij-instroomtraject zijn gestart. Een nadeel hiervan is dat bij kleine 
besturen de directeur zelf een bewuste keuze heeft gemaakt om de zij-instromer aan te nemen als 
collega met de gedachte deze meteen in de formatie te zetten. Een tussenoplossing kan zijn dat de 
zij-instromer één dag naar de opleidingsschool gaat en twee dagen op de school kan werken.  

Structuur voor begeleiding 
Cursisten en praktijkbegeleiders geven beiden aan dat het belangrijk is dat een zij-instromer 
assertief en expliciet moet zijn in het aangeven welke feedback ze willen hebben. Dit is moeilijk 
omdat ze ook nog zoekende zijn naar wat nodig is voor de opleiding, zeker in het begin van het 
traject.  

Praktijkbegeleiders missen een aantal hulpmiddelen die kunnen helpen bij het begeleiden van een 
zij-instromer. Een helder Persoonlijk Leerplan op basis waarvan de begeleiding afgestemd kan 
worden en een richtlijn over de verwachtingen en competenties in de verschillende fases voor een 
zij-instromer: ‘Wanneer is iemand klaar om aan een volgende stap te beginnen?’   

Structureel overleg tussen praktijkbegeleider, cursist en leercoach wordt gemist. Zeker een 
startafspraak aan het begin van het traject wordt van belang gezien – ook omdat je elkaar daarna 
weet te vinden. Dit is heel divers aangepakt. Ook geven cursisten aan dat er verschil zit in aanpak 
tussen scholen die onder één bestuur vallen.  

Verhouding tot collega’s 
De cursisten geven aan dat hun ervaring met collega’s divers zijn. Op sommige scholen wordt de 
cursist gezien als een volwaardige collega, die een waardevolle inbreng in het team kan brengen. 
Andere cursisten vertellen dat ze gezien worden als stagiaire of als iemand die een short-cut neemt. 
Hoe kan iemand zonder ervaring en opleiding toch hetzelfde betaald krijgen? 
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Afstemming tussen werkveld en Inholland 
Iedereen is het erover eens dat goed verwachtingsmanagement kan bijdragen aan een succesvol zij-
instroomtraject. Het is belangrijk om vooraf alle betrokkenen goed voor te lichten over wat het 
traject inhoudt, wat een zij-instromer wel en niet kan en hoeveel begeleiding er minimaal nodig is.  

Er is goed contact tussen de opleiding en de besturen, maar er is behoefte aan structurele 
voortgangsgesprekken in de tripartiteverhouding. Deze vinden nu niet of onregelmatig plaats. Het 
eerste kennismakingsgesprek vindt vaak wel plaats. Wanneer dit gebeurt is verschillend, soms in de 
eerste maand, soms pas na een paar maanden. Over de inhoud van dit eerste gesprek zijn er 
verschillende wensen. Praktijkbegeleiders en cursisten hebben behoefte aan het gezamenlijk 
bepalen wat de grootste leerpunten zijn tijdens dit kennismakingsgesprek, zodat ze een ‘vliegende’ 
start kunnen maken. Leercoaches gebruiken dit gesprek om uitleg te geven over het zij-instroom 
traject en de leerwerkplek te bekijken.  Zij vinden een eerste gesprek te vroeg om al specifieke 
leervragen te kunnen bepalen.  

In de praktijk heeft men behoefte aan het zo snel mogelijk iemand zelfstandig voor de klas laten 
staan. De opleiding wil dat een cursist door een aantal leerprocessen heengaat en een brede kennis 
opbouwt zodat aan het eind van het traject een getuigschrift wordt behaald dat voldoet aan 
dezelfde startbekwaamheidseisen als het bachelorsdiploma van een pabostudent.  
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Randvoorwaarden en verwachtingen 
In de verschillende gesprekken zijn een aantal randvoorwaarden en verwachtingen genoemd. Deze 
kunnen van invloed zijn op het succesvol verlopen van het traject.  

Selectie voor traject 
Besturen en scholen werven en selecteren zij-instromers op verschillende manieren. Een uitgebreide 
en zorgvuldige werving en selectieprocedure zorgt ervoor dat de slagingskans van een zij-
instroomtraject aanzienlijk vergroot wordt. In sommige gevallen vindt er een eerste selectie plaats 
bij het bestuur. Deze maken ook de match tussen kandidaat en directeur. De directeur beslist na een 
sollicitatiegesprek of de kandidaat ook past in zijn schoolteam. Andere besturen kiezen ervoor om de 
procedure rechtstreeks via de directeur te laten verlopen. Ook komt het voor dat het bestuur een 
zij-instromer aanneemt en plaats op de school, zonder directe betrokkenheid van overleg met de 
directeur bij de matching. 

Gezamenlijke organisatie 
Er zijn een aantal besturen die ervaring hebben opgedaan met het samenwerken met de opleiding 
aan een geïntegreerd programma. Hierbij staan zij-instromers geruime tijd in dubbele bezetting voor 
de klas. Daarnaast hebben deze besturen ook een aandeel in de scholing. De eerste ervaringen 
wijzen erop dat op deze wijze het uitvalspercentage lager is.   

Verwachtingsmanagement 
Eerder in de gesprekken is goed verwachtingsmanagement genoemd bij verschillende aspecten. 
Korte communicatielijnen tussen de opleiding en het bestuur en/of school spelen hierbij een rol. 
Hoe beter de afstemming over organisatorische zaken en de onderwijsvisie en het maken van 
heldere afspraken, hoe groter het succes.  
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Verbetersuggesties 
In de gesprekken zijn diverse verbeterpunten en wensen genoemd. Deze verbetersuggesties 
onderscheiden we hieronder in ‘quick wins’ die relatief eenvoudig op korte termijn te realiseren zijn, 
en verbeterpunten voor de (middel)lange termijn. Een aantal van de ‘quick wins’ vindt al toepassing 
op een of aantal van de locaties, maar kan breder ingezet worden.  

Quick wins: 
• studiehandleidingen specificeren voor zij-instromers; 
• beschrijving /voorbeelden vakdossiers beschikbaar maken;    
• cursistenhandleiding maken/verbeteren met specifieke aandacht voor de beginfase van het 

zij-instroomtraject; 
• betere afstemming binnen het locatieteam tussen vakdocenten, leercoaches en coördinator;  

o vakdocenten (meer) betrekken bij het opstellen van het onderwijsprogramma en de 
invulling van de opleidingsdagen; 

• regelmatig organiseren van informatiebijeenkomsten voor besturen en scholen die zij-
instromers in dienst (willen) nemen;  

Middellange termijn: 
• richtlijn/kader ‘begeleiding van zij-instromer’ maken voor praktijkbegeleiders en 

schooldirecteuren; 
• assessment, assessmentrapportage en persoonlijk leerplan beter op elkaar afstemmen; 
• uitzoeken hoe de eerder verworven competenties eenvoudiger te valideren, waarmee 

cursisten daadwerkelijk ervaren dat hun relevante competenties erkend worden; 
• opbouw curriculum opnieuw bekijken, met daarbij specifiek aandacht voor een betere 

aansluiting tussen praktijk en opleiding tijdens de beginfase;  
o mogelijkheden voor het aanpassen van het lesprogramma waarin een intensieve 

startperiode is opgenomen (bijvoorbeeld 2-3 dagen praktijk en 2 opleidingsdagen in 
de week enz.); 

o studiedag(deel) over vakdossiers voor cursisten opnemen in programma; 
• kweekvijver door gebruik te maken van grotere opleidingsscholen  
• communicatieplan/beleid uitwerken op basis van uitkomsten evaluatiegesprekken en 

enquêtes; 
o gebruik van begrip maatwerk kritisch tegen het licht houden: kunnen en willen we 

dat waarmaken? 
 

Deze punten zullen worden besproken in het kernteam Zij-instroom en het managementteam van 
het domein in het licht van de gehele evaluatie. Daarin wordt besloten welke verbeterpunten hoe en 
op welke termijn gerealiseerd gaan worden. Over de daadwerkelijke implementatie hiervan zullen 
alle cursisten van de zij-instroom geïnformeerd worden d.m.v. mailingen en berichten op Moodle.  
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Bijlage 1 Bloemlezing  
Toelichting 
Op de volgende pagina’s vind je een selectie van de uitspraken die gedaan zijn door de deelnemers 
aan de evalatiepanels. De uitspraken staan per groep bij elkaar. Op deze manier krijg je als lezer een 
korte impressie van de gesprekken in de woorden van de deelnemers zelf.  

Cursisten 
 “Ik heb de vooropleiding docent beeldende kunst en vormgeving achter de rug. Omdat beeldende 
kunst en vormgeving een onderdeel van het gehele vakdossier is kon ik hier geen gedeeltelijke 
vrijstelling voor aanvragen”.  Je voelt je niet helemaal serieus genomen omdat je het wel al behaald 
hebt. Ik heb er vier jaar voor gestudeerd.” 

“Ik overhandig voor het traject mijn diploma. Zeg dan bij voorbaat wat ik niet hoef te doen. Nu moet 
je er zo veel tijd in steken om vrijstelling te krijgen.” 

“Een verslag is toch een verslag, alles kost toch tijd. Ik ben er niet eens aan begonnen om vrijstelling 
te krijgen."  

“Ik dacht dat ze apart naar je gingen kijken, welke competenties heb je wel en welke niet.” 

“Er wordt gevraagd om filmpjes van 1 op 1 werken met een leerling. Bijvoorbeeld verbeteren van 
zijn handschrift. In de praktijk is daar geen tijd voor. Navraag bij collega’s op de werkplek leert ook 
dat zij dit nooit doen. Leerlingen worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulp. Dit kan zowel 
intern als extern zijn. Je zou het moeten kunnen herkennen en doorverwijzen. Binnen de opleiding 
moet je zelf een handelingsplan maken, terwijl in de school zelf een specialist in huis is die dat doet.” 

“In een studiehandleiding staat dat de presentatie voor 20 % meetelt voor het cijfer. Nu moet ik zelf 
uitzoeken of dit ook voor mij als zij-instromer geldt. Daarnaast denk ik, wanneer ga ik deze 
presentatie doen, ik ben gewoon aan het werk. “ 

“Ik had gewoon heel graag willen weten hoe ik van niveau 2a (daar startte ik op) naar niveau 2b had 
kunnen komen.” 

“Een medecursist is gestopt. Hij kwam uit de financiële sector. De combinatie van 
klassenmanagement niet op orde, het voorbereiden en geven van de lessen en het werk dat voor de 
opleiding gedaan moest worden was te veel. Ondanks dat er veel begeleiding was op de werkplek.” 

“Ik kom uit de bankwereld, en daar heb ik heel veel te maken gehad met kennisoverdracht, maar dit 
is totaal anders. Ik kan niet echt zeggen dat mijn eerdere ervaringen nu echt van pas komen.” 

“Ik wil eerst eens weten hoe de kinderen überhaupt naar mij luisteren.” 

“Eerst maar eens kijken wat klassenmanagement is, hoe doe ik dat, wat doe ik als een kind opstaat 
tijdens de instructie, hoe ga ik heel concreet om met gedragingen in de groep.” 

“Besteed niet bij elk vak opnieuw aandacht aan hoe een goede les eruitziet.” 

“Als er vaker iemand in mijn les komt kijken, dan hoef ik niet alle lesvoorbereidingen in te vullen.” 
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“Wat ik mis? De schoolopleider. Ik weet niet zo goed wat haar rol is en ik had daarin wel wat meer 
begeleiding gewild” 

“Ik sta al meer dan een jaar alleen. Daardoor haal ik soms mijn toetsen net niet.” 

 “Je wordt toch steeds stagiair genoemd” 

“Je wordt zo serieus genomen, je krijgt volledig je klas en aan de andere kant word je als stagiair 
gezien” 

“Ik heb veel opmerkingen gekregen in de trant van ‘Hoezo word jij zomaar voor de klas gegooid?’” 

“Onderwijs blijft heel dankbaar. Ik heb geen spijt van deze keuze.” 

Werkveld 
 
“We hebben meegedaan aan een workshop vanuit de pabo over het zij-instroom traject. Hier werd 
ons duidelijk dat een zij-instromer het niveau ‘eind pabo 1’ heeft. Dat was wel even slikken. Ook 
voor de aanwezige directeur. Die had een heel andere insteek van de begeleiding. Daar waar hij 
dacht eerst een korte stevige begeleiding te geven en dan steeds meer zelfstandig bleek dat er 
intensievere en langere begeleiding nodig was.” 

“Wij hebben kortgeleden een meet & greet gehouden met ruim 30 kandidaten voor een zij-
instroomtraject. Er hebben nu een zestal kandidaten meegelopen bij ons op een school. Met twee 
daarvan is een goede klik. We nodigen deze nu al uit om mee te lopen op de school, voordat alles 
echt gaat lopen en beginnen in september.” 

“Nu hebben we een heel erg gemotiveerde en enthousiaste zij-instromer en gaat het best goed. 
Alleen ik moet wel varen op wat zij mij verteld. Nu gaat het goed, maar als het minder goed zou gaan 
dan weet ik ook niet wat ik mag verwachten. Ik heb nu pas (na 6 maanden) een beeld bij wat de 
verwachtingen zijn vanuit de pabo. Deze verschillen met de verwachtingen van de directeur, hij 
heeft gewoon een nieuwe collega aangenomen.” 

“Ik laat een zij-instromer aan de hand van een kijkwijzer of gerichte opdracht kijken in de les van een 
collega. Daarna bespreekt ze met deze collega hoe ze in haar klas gaat toepassen wat ze 
geobserveerd heeft.” 

“Mijn zij-instromer heeft al genoeg uitdaging, leidinggeven op groepsniveau, differentiëren, een hele 
dag een klas met alles wat daarbij komt kijken en alle lesovergangen. Ze slaat zich er echt heel 
dapper doorheen en blijft gemotiveerd. Echt petje af. Maar als ze dan drie spellessen moet geven, 
terwijl ze geen gymles geeft: dat schuurt. Vanuit het werkveld ligt daar niet de prioriteit.” 

“Als je later start met de vakdidactische aspecten van het lesgeven met behulp van vakken, denk ik 
dat het ook beter zal landen.” 

“Omdat zij een heel jaar naast mij heeft gestaan, hebben we nu een hele fijne ervaren tweedejaars 
zij-instromer die goed zelfstandig een klas draait.” 

“Ik ga er geen mooi weer over spelen, onze zij-instromer heeft onze school af en toe echt gered.” 
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“Wat ik van hun hoor is, dat ze soms niet goed weten wanneer hun schoolopleider langskomt en of 
dit dan een beoordelingsmoment of een coachingsmoment is.” 

“Er zijn zij-instromers die pakken alles aan, gaan heel veel lessen geven. En er zijn mensen die soort 
van verlamd voor de klas zitten en heel veel tijd voorbij laten gaan en dan veel te weinig ervaring op 
doen. Die hebben dan ook een heel ander soort begeleiding nodig.” 

“Leerkrachten hebben te hoge verwachtingen van de zij-instromer, wat weer verlammend kan 
werken voor de zij-instromer.” “Maar zij-instromers hebben zelf ook wel wat te hoge verwachtingen 
van zichzelf. Vol zelfvertrouwen gaan ze voor de groep staan, maar na een paar weken…” 

“Ze komen allemaal binnen met een andere vraag. Ze willen bijna allemaal één op één begeleiding.” 

“Het meest wenselijke is om de zij-instromer optimale begeleiding te geven, maar we hebben te 
maken met een leraren-te-kort, en die mensen worden soms ook op plekken neergezet waarvan je 
achteraf beseft dat je het beter niet had kunnen doen.” 

“We moeten met elkaar blijven zeggen, het tweede jaar is geen vrijblijvendheid. Dit met elkaar 
stevig omarmen zien wij wel als noodzakelijk” 

Formele organisatie 
 
“We hebben als bestuur gekeken naar de achtergrond van de kandidaten en op basis daarvan het 
gesprek gevoerd. We hebben besproken hoeveel begeleiding de kandidaat kan verwachten. Een 
kandidaat die in het verleden twee jaar pabo heeft gedaan kunnen we plaatsten op een school waar 
weinig capaciteit is voor de begeleiding. Een kandidaat met geen enkele ervaring plaatsen we op een 
school waar heel veel begeleiding gegeven kan worden. We overleggen met de kandidaten of ze zich 
hierin kunnen vinden.” 

“Hoe zorgvuldig je het voortraject ook doet, je gaat het pas voelen als je er echt in zit.” 

“Binnen schoolteams is er soms toch wat ruis over de inzet van zij-instromers. Opmerkingen als 
‘jullie hebben nog helemaal geen opleiding, jullie mogen zomaar voor de klas en krijgen ook betaald’ 
worden toch gemaakt.” 

“Sommige duo-collega’s hadden het idee ondersteuning te krijgen, maar kwamen erachter dat ze de 
zij-instromer toch nog veel moeten begeleiden.” 

 “Voor de volgende ronde willen we een jaar dubbele bezetting.” 

“Vanuit de opleiding is de voorlichting heel goed geweest, maar toch wisten ook niet alle 
schoolopleiders precies wat een zij-instromer was, dus laat staan dat de juiste informatie door een 
school heen sijpelt en terecht komt bij de duo-collega van een zij-instromer.” 

“Als pabo Haarlem gaan we uit van een half jaar begeleid voor de klas. Maar er zijn besturen, waarbij 
cursisten eigenlijk in week 3 al voor de klas moeten en dan aangeven dat dit ze niet lukt. Als 
opleiding zoeken wij contact met het bestuur en krijgen dan vaak te horen dat het op dit moment 
niet anders kan. Het feit blijft dat een cursist dan verantwoordelijk is voor die groep.” 
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“Je moet als bestuur willen investeren in een zij-instromer. Als het enkel gaat over geld dat er niet is 
om een zij-instromer te begeleiden, ja dan houdt het op. Dan kan je er beter niet aan beginnen”. 

“De twee jaar, ja het is mogelijk maar het vraagt wel veel van de kandidaten.” 

“Sommige mensen komen er tijdens de opleiding achter dat ze het toch niet kunnen of dat het vak 
toch niet bij hen past. Dat heeft ook te maken met de haalbaarheid.” 

“Ik denk dat (ik) een startgesprek wel mooi vindt, dat iedereen weet wie er bij de cursist betrokken 
is.” 

“Bij sommige schoolbesturen is er nog een gat in de communicatie, het zou fijn zijn als we kortere 
lijnen kunnen hanteren.” 

“Het is zo normaal dat de cursisten in de school aanwezig zijn, men lijkt te vergeten dat ze met een 
opleiding bezig zijn, terwijl de rugzak voor het afronden steeds zwaarder wordt”. 

“De leercoaches en vakdocenten zitten te popelen om feedback te geven op de vakdossiers, alleen 
komen de cursisten niet meer naar de lessen, waardoor dit moment verloren gaat”. 

“Laten we elkaar benutten, de opleidingsschool en de opleiding, dat lijkt me echt een meerwaarde.” 
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Bijlage 2 Verslag evaluatiegesprek Rotterdam 
Gespreksronde 1: Zij-instroom cursisten 

LEREN IN DE ZIJ-INSTROOM 

Cursisten ervaren, dat er ruimte is om hun eigen ervaringen en verworven competenties in te zetten 
in het zij-instroom traject. Als voorbeeld worden de themadagen genoemd. Deze dagen worden als 
prettig ervaren omdat cursisten niet alleen nieuwe kennis kunnen op doen, maar ook met elkaar 
kennis en ervaringen kunnen delen. Ook hebben ze het gevoel, dat ze vanwege hun achtergrond een 
extra bijdrage kunnen leveren aan het schoolteam. 

“Op de school waar ik nu werkzaam ben hebben ze een vakleerkracht, maar zodra zij een 
week uitvalt neem ik de lessen over.” 

Door de opleiding voelen ze zich op het gebied van de vrijstellingsprocedure niet zo serieus 
genomen. Eén docent bewegingsonderwijs en één logopediste vinden de vrijstellingsprocedure 
omslachtig. Ze moesten meer dan enkel hun diploma aanleveren, namelijk cijferlijsten en een 
motivatie/verslag waarom zij de vrijstelling verdienen. Hierin voelen zij zich niet serieus genomen in 
hun eerder verworven competenties. Zij hadden verwacht dat dit direct bij het assessment herkent 
en erkent zou worden. Daarnaast geeft een docent Beeldende Vorming aan, dat het niet mogelijk is 
om gedeeltelijk vrijstelling te krijgen op het vakdossier waardoor zij toch het gehele vakdossier heeft 
moeten maken. Cursisten vinden dat er veel tijd zit in het maken van een verslag om vrijstellingen te 
kunnen aanvragen. Zij vinden dit niet in verhouding staan met het maken van een toets. 

“Ik heb de vooropleiding docent beeldende kunst en vormgeving achter de rug. Zowel voor de 
toets als het vakdossier is het een onderdeel van, en ik kon niet gedeeltelijk vrijstelling 
daarvoor aanvragen.” 

“Je voelt je niet helemaal serieus genomen omdat je het wel al behaald hebt. Ik heb er vier 
jaar voor gestudeerd maar ik kon er geen vrijstelling voor vragen omdat het een onderdeel 
van was.” 

“Een verslag is toch een verslag, alles kost toch tijd. Ik ben er niet eens aan begonnen om 
vrijstelling te krijgen." 

Cursisten geven aan, dat de vrijstellingsprocedure ook anders kan worden ingericht. Zo kan er voor 
de beoordeling een gesprek plaatsvinden met de vakdocent op basis van het diploma. Dit is 
persoonlijker en zou volgens de cursisten ook minder tijd kosten. Een ander idee is om de vorige 
werkgever te laten aangeven of een cursist over voldoende kennis beschikt. 

Op de vraag of er sprake is van maatwerk in de opleiding reageren cursisten verschillend. De meeste 
cursisten hadden verwacht, dat er individuele gesprekken zouden plaatsvinden waarin 
vervolgstappen worden doorgesproken. Daarnaast geeft één cursist aan, die in het speciaal 
onderwijs werkt, dat er vanuit de opleiding geen extra ondersteuning en aandacht voor het speciaal 
onderwijs is aangeboden. Uiteindelijk werd zij de expert voor het speciaal onderwijs in de groep. 
Volgens een andere cursist is er wel degelijk sprake van maatwerk maar moet je daarin zelf het 
initiatief nemen. Tot slot wordt door één van de cursisten genoemd, dat zij qua niveau aanmerkelijk 
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verder was dan de groep én dat er in het begin tegen haar werd gezegd ‘we weten niet wat we met 
je aan moeten’. Hierdoor was het minder goed mogelijk om meteen snelheid te maken. Verder geeft 
ze aan dat het afstuderen binnen één jaar had gekund als ze meteen goed was begeleid en de 
opleiding had geweten wat ze precies kon gaan doen. Ook wordt benoemd, dat ze kon merken, dat 
de docenten dit voor het eerst deden en hierin nog zoekenden waren. De cursisten adviseren de 
opleiding om terughoudend te zijn in de communicatie over maatwerk en anders helder te maken 
wat er wel of niet onder wordt verstaan. 

“Ik dacht dat ze apart naar je gingen kijken, welke competenties je wel had en welke niet.” 

“Bijna alles kan. Er is maatwerk mogelijk maar je moet er zelf initiatief in tonen.” 

DE BEGELEIDING IN HET INSTITUUT 

Het delen van casuïstiek met medecursisten wordt als prettig ervaren. Wel wordt opgemerkt, dat dit 
al vanzelf gebeurt bijvoorbeeld tijdens pauzes – zeker wanneer de groepsgenoten elkaar inmiddels 
beter kennen. De cursisten hebben op een gegeven moment in de opleiding meer behoefte aan 
persoonlijke begeleiding van de leercoach, waarbij op individueel niveau wordt gewerkt aan 
bepaalde hulpvragen. 

Verder wordt opgemerkt, dat cursisten aan het begin van de opleiding behoefte hadden aan 
structuur en overzicht. Onder andere wat er in het vakdossier zou moeten staan en een voorbeeld 
van hoe een vakdossier er uit ziet. Daarnaast vinden ze het Persoonlijk Leerplan niet duidelijk. 
Volgens hen draagt het niet bij aan meer overzicht en structuur. 

“We hebben nu eindelijk pas door wat de structuur is van de school, hoe je orde moet 
houden, hoe je de dag moet plannen.” 

Als advies noemen de cursisten om een intensiever programma aan te bieden. Zoals drie maanden 
lang, iedere week twee dagen naar de opleiding en twee dagen voor de klas. De focus zou de eerste 
drie maanden moeten liggen op beroepstaak 1/2/4 met twee opleidingsdagen per week en pas later 
moeten liggen op de beroepstaken 3/5 en de inhoud van de vakken en vakdossiers. Op deze manier 
beschikken cursisten sneller over de basistheorie en pedagogische handvatten om goed voor de klas 
te kunnen staan. Ook is de wens geuit om gedurende het gehele traject meer theoretische lessen te 
krijgen. 

“Begin later met de vakdossiers, later beginnen met informatie over de inhoud.” 

Tenslotte geven de cursisten aan dat de vakdocenten allemaal op hun eigen manier lesgeven en 
inhoud geven aan de lessen ter voorbereiding op het vakdossier. Ze zien hier graag meer structuur in 
zoals bijvoorbeeld: eerst duidelijkheid wat erin moet, voorbeelden laten zien, iedereen ermee aan 
het werk laten gaan en tussendoor feedback geven. 

DE BEGELEIDING IN DE BASISSCHOOL 

De mate van begeleiding in de basisschool verschilt per cursist. Sommige cursisten staan direct 
alleen voor de klas, terwijl anderen samen met een collega voor de klas staan. Ook is er een verschil 
in ruimte die cursisten krijgen om toetsen te leren en maken – zij geven les op de dagen dat ’s 
avonds een toets gepland staat. Verder geven sommige cursisten aan, dat ze elk half jaar van groep 
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en zelfs van school moeten wisselen. Dit heeft volgens hen voor- en nadelen. Enerzijds werkt het 
steeds moeten wennen aan een nieuwe groep/school onrustig en vertragend. Anderzijds vinden ze 
het wisselen van school fijn als ze bijvoorbeeld merken dat de match tussen school en cursist niet 
helemaal goed is. 

“Ik sta al meer dan een jaar alleen. Daardoor haal ik soms mijn toetsen net niet.” 

“Ik weet van andere schoolbesturen dat ze vrij krijgen op toetsdagen.” 

“Het is moeilijk om een vervanger te regelen. Ik vraag het niet eens meer omdat het mij ook 
veel tijd en energie kost om dit te bewerkstelligen”. 

De cursisten stellen dat het voor begeleiders onduidelijk is wat een zij-instromer in het beroep is en 
hoe de begeleiding er uit moet zien. Het beeld over de zij-instromer is enigszins ambivalent. 

“Je wordt toch steeds stagiair genoemd” 

“Je wordt zo serieus genomen, je krijgt volledig je klas en aan de andere kant word je als 
stagiair gezien” 

Alle cursisten geven aan dat structurele begeleiding door de praktijkbegeleider en/of 
schoolbegeleider ontbreekt. Cursisten willen intensiever contact en willen ook weten wanneer ze 
met wie een gesprek hebben en waarover. 

Cursisten krijgen wel feedback op hun lessen maar hoe vaak dit gebeurt hangt af van de begeleider, 
de school én het eigen initiatief. 

Daarnaast wordt genoemd dat er geen halfjaarlijkse voortgangsgesprekken met zowel de leercoach 
als begeleider in de praktijk plaatsvindt op basis van het Persoonlijk Leerplan. Dit lijkt bij te dragen 
aan de ervaring dat de begeleiding als zeer divers en willekeurig wordt ervaren. 

Ten slotte wordt genoemd, dat het voor alle partijen, die in de praktijk de zij-instromer begeleiden 
goed zou zijn als er een soort praktijkgids/infosheet komt. Daarin kunnen alle 
rollen/verantwoordelijkheden/taken worden weergegeven en duidelijk worden benoemd wat de zij-
instromer uiteindelijk moet aanleveren als bewijs in de vakdossiers. 

OVERIGE PUNTEN 

De verhouding studiepunten en studie-uren/toets moet meer met elkaar in verhouding komen te 
staan. 

Ook wordt benoemd, dat ze de samenwerking met de docenten heel fijn vinden. Ondanks dat niet 
altijd alles even duidelijk is staan docenten altijd open voor feedback en zijn ze in staat om de 
cursisten goed te helpen. Ze vinden ook dat de docenten passie voor hun vak hebben. 
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Gespreksronde 2: Begeleiders zij-instroom cursisten: docenten, leercoaches, 
schoolopleiders/praktijkbegeleiders, duo-collega’s 

DE BEGELEIDING VAN ZIJ-INSTROOMCURSISTEN ALGEMEEN 

In zijn algemeenheid wordt gesteld, dat elke zij-instromer verschillend is in zijn/haar behoeftes, 
leerstijlen en achtergrond. Hierdoor bestaat er niet één manier om een zij-instromer te begeleiden, 
maar is het echt maatwerk. Daarnaast wordt opgemerkt, dat de zij-instromers in het begin moeite 
hebben met het eigen maken van alle informatie en de zoektocht naar materialen. Docenten van de 
opleiding stellen, dat deze zoektocht in het begin én dat alles zo onduidelijk is, niet kenmerkend is 
voor de zij-instromers maar dat ze dit ook duidelijk terugzien bij studenten van andere 
opleidingsvarianten. 

Verder wordt gesteld, dat cursisten in het begin vooral behoefte hebben aan het leren lesgeven, 
orde houden, klassenmanagement en pedagogische vraagstukken en gedragsproblematiek. 
Cursisten zouden daarom eerst simpel klassikaal moeten leren lesgeven en tools/modellen 
aangereikt moeten krijgen om dit goed te doen. 

“Er zijn zij-instromers die pakken alles aan, gaan heel veel lessen geven. En er zijn mensen die 
soort van verlamd voor de klas zitten en heel veel tijd voorbij laten gaan en dan veel te 
weinig ervaring op doen. Die hebben dan ook een heel ander soort begeleiding nodig.” 

Daarnaast wordt aangegeven, dat het van tevoren niet te voorspellen is welke begeleiding een zij-
instromer nodig heeft. Eén schoolopleider geeft aan, dat zij persoonlijkheidstests afnemen. Andere 
besturen voeren alleen sollicitatiegesprekken. 

“Daar staan wel de 50 persoonlijkheidskenmerken in, daar haal je echt wel dit soort dingen 
boven water. We waren echt wel een beetje voorbereid daarin.” 

Er bestaan verschillende ideeën om de opleiding van zij-instromers in de praktijk te bevorderen. Zo 
zal er rekening moeten worden gehouden met de context van de school en de groep en moet de zij-
instromer gekoppeld worden aan een goede praktijkbegeleider. Ook kan de zij-instromer met een 
duo-collega voor de groep worden gezet. Bovendien wordt er geopperd om zij-instromers niet voor 
de kleuterklas of voor een groep 7 of 8 te zetten. 

De tijd die een praktijkbegeleider voor de begeleiding van een zij-instromer krijgt verschilt per 
school(bestuur). 

“Binnen ons inwerkplan hebben we gezegd dat je de eerste paar weken wekelijks in de groep 
bent en ook gesprekken hebt met diegene.” 

“Het hangt ook af van de student, er zijn zij-instromers die maar een paar duwtjes in de rug 
nodig hebben.” 

Een opvallend punt is, dat het verschil tussen een ‘geschiktheidsverklaring of startbekwaam zijn’ niet 
altijd duidelijk is bij praktijkbegeleiders. Men gaat er vaak vanuit, dat een zij-instromer al 
startbekwaam is. Uiteindelijk gaat er veel meer tijd zitten in de begeleiding dan van tevoren werd 
ingeschat. 
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“Leerkrachten hebben te hoge verwachtingen van de zij-instromer wat weer verlammend kan 
werken voor de zij-instromer.” 

“Maar zij-instromers hebben zelf ook wel wat te hoge verwachtingen van zichzelf. Vol 
zelfvertrouwen gaan ze voor de groep staan, maar na een paar weken…” 

De praktijkbegeleiders zijn nog zoekende in de wijze waarop zij-instromers het beste kunnen 
begeleiden. Ook schrikken ze van de hoeveelheid tijd dat de begeleiding hen kost. Dit komt vooral 
door de individuele begeleidingsbehoefte van de cursisten. De begeleiding is om deze reden niet 
altijd te realiseren. De docenten uit de opleiding geven aan dat de verwachtingen van één op één 
contact bij deze groep hoog is. 

Er wordt ook opgemerkt, dat de februaristart anders is dan de septemberstart omdat cursisten dan 
het opstarten van een groep niet meemaken. De meningen lopen uiteen als het gaat om wat de 
voorkeur heeft. Het is wel rustig om niet een groep te hoeven opstarten als je voor het eerst aan het 
lesgeven bent. Aan de andere kant loop je qua ervaring achter omdat je het niet hebt meegemaakt. 
Het gevolg van een februaristart is, dat je na de zomervakantie je eigen groep moet opstarten en je 
duo-collega je hierin niet meer zal bijstaan. 

“Ze komen allemaal binnen met een andere vraag. Ze willen bijna allemaal één op één 
begeleiding.” 

“Er zijn grote teams en daarin is het meestal makkelijk om iets te schuiven, en je hebt ook 
kleine schooltjes en daarin is het eigenlijk niet te realiseren. Je zou het wel willen maar het 
gaat gewoon niet.” 

“Het meest wenselijke is om de zij-instromer optimale begeleiding te geven, maar we hebben 
te maken met een leraren-te-kort, en die mensen worden soms ook op plekken neergezet 
waarvan je achteraf beseft dat je het beter niet had kunnen doen.” 

AFSTEMMEN BEGELEIDING TUSSEN BASISSCHOOL EN INHOLLAND 

De begeleiders geven aan, dat zij-instromers met name in de beginfase bagage missen op zowel 
pedagogisch als didactisch vlak. De aansluiting tussen theorie en praktijk zou op dit gebied beter 
kunnen. Verder wordt aangegeven, dat zij-instromers heel veel baat hebben bij het uitwisselen van 
ervaringen met zij-instromers uit eerdere tranches. De verbinding tussen theorie op de pabo en de 
praktijk loopt soms uiteen. 

“Dat zeiden ze vanochtend nog in de bijeenkomst, wij leren zoveel van de andere zij-
instromers” 

De afstemming tussen de opleiding en de werkplek is sterk wisselend. Bij navraag vinden er geen 
structurele halfjaarlijkse voortgangsgesprekken plaats tussen cursist-werkgever-opleiding. Wel 
wordt beaamd dat de contacten tussen de opleiding en de schoolbesturen goed zijn. 

BEGELEIDEN VAN HET LEREN IN DE ZIJ-INSTROOM 

Begeleiders zien het als hun taak om de zij-instromers in de praktijk te begeleiden. Echter moet het 
wel voor de begeleiders duidelijk zijn waar ernaartoe moet worden gewerkt. Daarnaast wordt 
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aangegeven dat praktijkbegeleiders behoefte hebben aan meer coachingsvaardigheden en dat ze 
beter zicht willen krijgen op wanneer iets goed is. Ze zouden graag de tussenbeoordelingen willen 
zien, zodat ze daar de begeleiding op kunnen aanpassen. Ook contact met de leercoach zouden zij 
op prijsstellen. 

Verder zouden de praktijkfases moeten worden beoordeeld met voldaan/niet voldaan en niet met 
cijfers. 

Over de vakdossiers wordt gesteld, dat er per vakdocent een andere invulling aan het vakdossier 
wordt gegeven en dat dit verwarrend kan werken. 

OVERIGE PUNTEN 

Directeuren zouden ook graag het assessmentrapport willen krijgen. Dit blijft nu te vaak liggen bij 
het schoolbestuur. 
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Gespreksronde 3: Formele organisatie zij-instroom cursisten: coördinatoren zij-instroom 
schoolbesturen, Hrm’ers schoolbesturen, directeuren van scholen, coördinator zij-instroom, pabo-
opleidingsmanager 

RANDVOORWAARDEN VOOR LEREN VOOR DE ZIJ-INSTROMERS 

Men denkt verschillend over het feit of cursisten het zij-instroom traject binnen 2 jaar kunnen 
afronden. De haalbaarheid heeft onder andere te maken met de werkcontext, de achtergrond van 
de cursist, persoonlijke omstandigheden én uit welke tranche de cursist komt. De organisaties geven 
aan, dat ze veel hebben geleerd van de eerdere tranches. Ze zijn kritischer geworden en hebben hun 
selectieprocedure, begeleiding en organisatie hierop aangepast. Eén bestuurder geeft aan dat juist 
zij-instromers veel nazorg nodig hebben omdat tijdens het traject lang niet alles aan bod komt. Dit 
wordt door andere aanwezigen tegengesproken. Die geven juist aan dat je na twee jaar als school 
heel goed weet wat je aan een zij-instromer hebt omdat deze dan al 2 jaar deel heeft uitgemaakt 
van het team. De nazorg wordt meestal geregeld in de vorm van een inductieprogramma van circa 3 
jaar voor startende leraren. Eén schoolbestuur geeft aan, het programma voor zij-instromers samen 
te hebben gevoegd met het inductieprogramma. Deze cursisten volgen tijdens het zij-instroom 
traject al delen van het inductieprogramma. 

“Het gaat pas echt spannend worden als mensen in de praktijk voor het echt gaan.” 

Als organisatorisch punt wordt door Inholland genoemd, dat door de verlofperiodes de pabo geen 
24 maanden onderwijs kan uitvoeren. In deze maanden kan de cursist uiteraard wel verder. 
Aandachtspunt is hoe we omgaan met de afstudeerfase wanneer we weten dat het onderwijs vijf 
weken gesloten is in juli/augustus 

“We moeten met besturen beter in gesprek over wat de formele startdatum is en hoe wij de 
eindassessments plannen.” 

Er is zowel bij schoolbesturen als bij Inholland behoefte aan een nauwere samenwerking waarbij 
men regelmatig met elkaar in gesprek gaat en elkaar adviseert over de begeleiding. Het begeleiden 
van zij-instromers kan alleen als er een gedegen begeleidingsstructuur aanwezig is en de lijntjes 
tussen de begeleiders op de opleiding en de werkplek kort zijn. 

“Iedereen moet elkaar kennen. Je moet als één bedrijf deze mensen opleiden” 

Als conclusie wordt gesteld, dat de eerste tranche nog wel belemmerende factoren kent, maar dat 
we hier veel van hebben geleerd en het programma nu zo is vormgegeven dat het voor cursisten in 
principe haalbaar is om het traject binnen twee jaar af te ronden. 

DE ORGANISATIE VAN DE ZIJ-INSTROOM 

Er is een enorme diversiteit tussen schoolbesturen wat betreft de arbeidsvoorwaarden en de wijze 
waarop de cursist wordt begeleid. Mogelijk komt dit door het lerarentekort en het gebrek aan 
begeleidingsuren. De intentie vanuit de school is er, maar het lijkt niet altijd haalbaar te zijn. Er zijn 
bij Inholland zorgen of zij-instromers wel de juiste rolmodellen in de praktijk te zien krijgen als ze 
snel alleen voor een groep komen te staan. Het zou mooi zijn als er een minimaal aantal 
begeleidingsuren met elkaar wordt afgesproken en deze in de tripartite overeenkomst te vermelden. 
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Op de vraag hoeveel tijd zij-instromers krijgen om bij andere collega’s in de klas te kijken wordt 
gesteld, dat dit ook per school(bestuur) verschilt. Het vindt niet structureel plaats. Zij-instromers 
worden door schoolbesturen er wel op gewezen de ‘instituutsdag’ om de week hiervoor te 
gebruiken. Daarbij moet de zij-instromer wel de discipline hebben om dit ook daadwerkelijk te gaan 
doen en niet enkel thuis te werken aan opdrachten of voor de eigen groep te staan om les te geven. 
Zij-instromers geven nu regelmatig aan, dat ze geen tijd hebben of lijken dit pas te gaan doen als zij 
een specifieke behoefte hebben. 

“Je moet ze soms bij het handje nemen terwijl je verwacht dat ze hierin zelf het initiatief 
nemen.” 

“Het snuffelen in de groepen, ik denk dat het wel gebeurt maar dat het niet structureel 
gebeurt.” 

“Oh ik moet een begrijpend lezen-les geven, hoe wordt dat op deze school gegeven, en dan 
gaan ze die afspraak maken met een andere collega.” 

Op de opleiding valt het op dat een deel van de cursisten in het tweede jaar niet meer naar de 
opleiding gaat. De werkdruk in de praktijk lijkt groot te zijn en mogelijk vinden cursisten het tweede 
jaar niet nuttig. Vraag is hoe we met elkaar de opleiding beter kunnen vormgeven zodat er meer 
houvast ontstaat en zij-instromers graag naar de opleiding komen in het tweede jaar. Inholland wil 
het tweede jaar sterker gaan neerzetten en vindt het noodzakelijk dit samen met schoolbesturen te 
doen. 

“We moeten met elkaar blijven zeggen, het tweede jaar is geen vrijblijvendheid. Dit met 
elkaar stevig omarmen zien wij wel als noodzakelijk” 

“Het is zo normaal dat ze al in de school aanwezig zijn, men lijkt te vergeten dat ze met een 
opleiding bezig zijn, terwijl de rugzak voor het afronden steeds zwaarder wordt”. 

“De leercoaches en vakdocenten zitten te popelen om feedback te geven op de vakdossiers, 
alleen komen de cursisten niet meer naar de lessen, waardoor dit moment verloren gaat”. 

INFORMATIEVOORZIENING/ AFSTEMMING TUSSEN WERKGEVER EN INHOLLAND 

Als opmerking wordt genoemd, dat de opleiding voorzichtig moet zijn met uitspraken over een 
mogelijke verlenging na de officiële twee jaar. Deze beslissing moet echt gezamenlijk in de tripartite 
verhouding worden genomen. Het is namelijk zo, dat de werkgever het meeste risico loopt om een 
werknemer een contract te geven terwijl de lesbevoegdheid nog niet is behaald. In het ergste geval 
gaan werkgever en werknemer alsnog uit elkaar en kan de werkgever opdraaien voor een deel van 
de WW-kosten. Inholland begrijpt de arbeidsjuridische situatie van de schoolbesturen, maar begrijpt 
ook de kant van de leercoaches en docenten. Die staan in de stand van begeleiden en zullen er alles 
aan doen, ook na de twee jaar, om de cursist te begeleiden tot behalen van de lesbevoegdheid. De 
schoolbesturen en Inholland moeten gezamenlijk tot een goede regeling komen waarin de afspraken 
omtrent mogelijke verlenging duidelijk beschreven staan. 
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Bijlage 3 Verslag evaluatiegesprek Haarlem 
Gespreksronde 1: Zij-instroom cursisten 

Het gesprek werd gevoerd met vijf zij-instromers uit zowel het eerste jaar als het tweede jaar. 

LEREN IN DE ZIJ-INSTROOM 

Een deel van de cursisten geeft aan, dat zij hun eerdere verworven competenties en ervaringen goed 
kunnen toepassen in de opleiding. Deze cursisten hebben een pedagogische achtergrond. Cursisten 
uit andere beroepstakken hebben niet altijd het gevoel dat zij hun meegebrachte kennis en ervaring 
kunnen inzetten in de opleiding, maar dit hadden ze van tevoren ook verwacht. 

“Ik kom uit de bankwereld, en daar heb ik heel veel te maken gehad met kennisoverdracht, 
maar dit is totaal anders. Ik kan niet echt zeggen dat mijn eerdere ervaringen nu echt van 
pas komen.” 

“We hebben ook iemand uit de communicatiebranche en die gaf aan dat het lesgeven zo 
anders is.” 

Verder wordt aangegeven dat schoolbesturen en schoolteams heel divers omgaan met de 
achtergronden van cursisten. Sommige cursisten ervaren ruimte om hun eigen expertise mee te 
brengen en vernieuwingen in school aan te dragen. Andere scholen lijken hier niet voor open te 
staan. 

“Naast het stellen van kritische vragen is het ook de manier van aanpak. Ze zien dat ik op een 
andere manier start. Wij hebben toevallig collega’s in ons schoolteam die het heel prettig 
vinden dat wij nieuwe impulsen en vernieuwingen meenemen.” 

“Ik kreeg juist van directies en besturen terug, dat zij er eigenlijk wel heel erg blij mee zijn, 
omdat wij heel anders in de organisatie werken en daar ook een soort van vernieuwing mee 
brengen”. 

“Ik heb veel opmerkingen gekregen in de trant van ‘Hoezo word jij zomaar voor de klas 
gegooid?’” 

“Of ze zijn een beetje defensief. ‘Ja, maar dat gaan we zo niet doen, want dat werkt gewoon 
niet’” 

Er wordt door de cursisten nauwelijks maatwerk ervaren. Er is een grote behoefte aan het 
individuele gesprek waarin een persoonlijk plan op maat wordt opgesteld. Men had verwacht, dat 
dit plan vooraf aan het traject, op basis van het geschiktheidsassessment, werd opgesteld. Het 
traject lijkt nu voor iedereen hetzelfde te zijn. Daarbij wordt aangegeven dat het lang niet altijd 
mogelijk is om zelf een keuze maken in de volgorde van de te volgen vakken. 

“We moeten hetzelfde behalen, maar het voelt als hetzelfde doen.” 

“In de praktijk krijg ik alle ruimte op school, maar op de opleiding wordt deze ruimte niet zo 
ervaren.” 
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“In de praktijk kan ik eigen doelen stellen. Vanuit de pabo moet ik dingen en voel ik een 
bepaalde druk.” 

“Ik had gewoon heel graag willen weten hoe ik van niveau 2a (daar startte ik op) naar niveau 
2b had kunnen komen? 

“Betekenisvol handelen hoefde ik niet te doen en achteraf gezien had ik daarom meteen 
willen starten met Passend onderwijs” 

DE BEGELEIDING IN HET INSTITUUT 

Wat opvalt is dat de cursisten de eerste weken van de opleiding behoefte hadden aan meer 
duidelijkheid over de verwachtingen binnen de opleiding en de deadlines die behaald moeten 
worden. Als voorbeeld worden de vakdossiers genoemd, het is niet altijd duidelijk met welke inhoud 
en bewijsmaterialen deze moet worden aangeleverd. 

Daarnaast wordt genoemd, dat in de eerste weken vooral theorie en tools moet worden 
aangeboden over omgaan met (ongewenst)gedrag, orde houden, klassenmanagement én 
pedagogiek. Pas daarna moet er aandacht uitgaan naar de vakdidactiek en de basisvakken. 

“Ik wil eerst eens weten hoe de kinderen überhaupt naar mij luisteren.” 

“Eerst maar eens kijken wat klassenmanagement is, hoe doe ik dat, wat doe ik als een kind 
opstaat tijdens de instructie, hoe ga ik heel concreet om met gedragingen in de groep.” 

“We hadden beeldende lessen, maar dat ging al zoveel verder” 

De wens wordt uitgesproken om binnen één vak uitleg te krijgen over hoe een goede les er uitziet en 
niet, zoals nu het geval is, bij ieder vak. Ook het invullen van lesvoorbereidingsformulieren moet 
geminimaliseerd worden. 

“Besteed niet bij elk vak opnieuw aandacht aan hoe een goede les eruitziet.” 

“Als er vaker iemand in mijn les komt kijken, dan hoef ik niet alle lesvoorbereidingen in te 
vullen.” 

Tot slot wordt aangegeven, dat de combinatie opleiding en praktijk in de eerste maand van de 
opleiding beter op elkaar moet worden afgestemd. Het komt nu voor dat een cursist in de eerste 
maand van de opleiding 3 weken lang niet in de praktijk aanwezig is, vanwege het intensieve 
karakter van de eerste opleidingsmaand. Een verhouding in de eerste maand van 2-3 dagen praktijk 
en 2 opleidingsdagen, zou beter zijn. 

DE BEGELEIDING IN DE BASISSCHOOL 

De begeleidingsintensiteit verschilt per school. Sommige cursisten ervaren het als perfect en hebben 
dagelijks contact met hun begeleider, anderen zouden intensiever contact willen. Niet altijd is 
duidelijk wie precies de praktijkbegeleider of schoolopleider is. 

“Er is veel ruimte voor mijn eigen proces; waar heb ik behoefte aan.” 
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Wat opvalt, is dat er geen gesprekken plaatsvinden tussen de cursist, leercoach en 
praktijkbegeleider. De cursisten wisten niet dat dit een onderdeel is van de tripartite en zien het als 
een gemis. 

“Ik zou heel graag willen dat de leercoach of de praktijkbegeleider uit de stichting zich hard 
maken voor mij.” 

“Wat ik mis, de schoolopleider, ik weet niet zo goed wat haar rol is en ik had daarin wel wat 
meer begeleiding gewild”. 
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Gespreksronde 2: Begeleiders zij-instroom cursisten: docenten, leercoaches, 
schoolopleiders/praktijkbegeleiders, duo-collega’s 

Het gesprek werd gevoerd met een ruime vertegenwoordiging uit het werkveld (vijf schoolopleiders 
en praktijkbegeleiders), 2 vakdocenten en 2 leercoaches. 

DE BEGELEIDING VAN ZIJ-INSTROOMCURSISTEN ALGEMEEN 

Men is van mening dat zij-instromers in de beginfase een stuk bagage missen. Het voorstel is om in 
deze fase vooral lessen over klassenmanagement en pedagogiek aan te bieden. De vakinhoud dient 
volgens de scholen in een latere fase aan de orde te komen. 

“Als je later start met de vakdidactische aspecten van het lesgeven met behulp van vakken, 
denk ik dat het ook beter zal landen.” 

Scholen hebben verschillende verwachtingen van hun cursisten. Sommige cursisten kunnen direct 
voor de klas en hebben relatief weinig begeleiding nodig. Anderen staan een heel jaar dubbel en 
worden intensief begeleid. De intensiteit van de begeleiding lijkt ook af te hangen van de financiële 
middelen van een schoolbestuur. 

“Omdat zij een heel jaar naast mij heeft gestaan, hebben we nu een hele fijne ervaren 
tweedejaars zij-instromer die goed zelfstandig een klas draait.” 

“Ik ga er geen mooi weer over spelen, onze zij-instromer heeft onze school af en toe echt 
gered.” 

Begeleiders zien het als hun taak om zij-instromers in de praktijk te begeleiden. In de praktijk is er 
een grote variatie in begeleiding. Het is niet altijd duidelijk wat de eindcriteria zijn waar naartoe 
moet worden gewerkt. 

Tot slot wordt benoemd, dat zij-instromers in de praktijk enorm beschermd worden en dat zij 
bijvoorbeeld echt geen zitting hebben in commissies, tenzij de zij-instromer dit zelf heel graag wil en 
het er ook bij kan hebben. 

“Prima als jij de kerstcommissie wilt ondersteunen, maar alleen als het haalbaar is” 

AFSTEMMEN BEGELEIDING TUSSEN BASISSCHOOL EN INHOLLAND  

Vanuit de opleiding wordt aangegeven dat er ontzettend veel variatie is in begeleiding op scholen en 
dat er ook veel ruis is over de verwachtingen van praktijkbegeleiders. Ook is niet altijd duidelijk 
welke rol iedere betrokken partij bij de uitvoering van de tripartite heeft. 

“Wat ik van hun hoor is, dat ze soms niet goed weten wanneer hun schoolopleider 
langskomt en of dit dan een beoordelingsmoment of een coachingsmoment is.” 

De opleiding geeft aan, dat schoolteams niet altijd weten wat een zij-instromer is. De scholen 
herkennen dit en geven aan dat het probleem zit in de communicatie. Er moet duidelijker over de rol 
én verwachtingen van een zij-instromer worden gecommuniceerd. Hieronder wordt een uitspraak 
van een cursist weergeven, dat in de evaluatie door een docent uit de opleiding is genoemd. 
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“En waar ik dan werk word ik als zij-instromer niet serieus genomen als volledige leerkracht.” 

BEGELEIDEN VAN HET LEREN IN DE ZIJ-INSTROOM   

Men voelt zich voldoende toegerust in het begeleiden van cursisten. Daarbij lukt het om te 
differentiëren en aan te sluiten op het individu. Toch zijn scholen nog wel zoekende. Zo hebben ze 
behoefte aan criteria waarop ze cursisten kunnen beoordelen en willen scholen meer duidelijkheid 
over de rol en verwachtingen van zij-instromers. 

“Duo-collega’s van zij-instromers weten ook niet hoe dit gaat. Iedereen is zoekende.” 

“Binnen schoolteams is er soms toch wat ruis over de inzet van zij-instromers. Opmerkingen 
als ‘jullie hebben nog helemaal geen opleiding, jullie mogen zomaar voor de klas en krijgen 
ook betaald’ worden toch gemaakt.” 

“Sommige duo-collega’s hadden het idee ondersteuning te krijgen, maar kwamen erachter 
dat ze de zij-instromer toch nog veel moeten begeleiden.” 

In de praktijk blijkt dat zij-instromers zo snel mogelijk het zij-instroomtraject willen afronden. De 
leercoaches herkennen dit en geven aan dat dit vaak niet haalbaar is. Beide partijen vinden 
versnellen niet verstandig. Er wordt voorgesteld om bij een versneld traject de overgebleven 
maanden in te vullen met een programma op maat. 

“Het is soms jammer dat ze zo snel willen en zichzelf niet gunnen om wat meer bagage te 
verzamelen.” 

Om zij-instromers te helpen bij een goede start bieden sommige scholen een inductieprogramma 
aan. Bij de samenstelling van dit programma willen scholen graag samenwerken met Inholland. 

“Laten we elkaar benutten, de opleidingsschool en de opleiding, dat lijkt me echt een 
meerwaarde.” 

OVERIGE PUNTEN 

Praktijkbegeleiders en leercoaches hebben behoefte aan een kader: wat mag je in welke fase 
verwachten van een zij-instromer, welk leerkrachtgedrag hoort hierbij en wat moet je in terugzien in 
het functioneren van de zij-instromer. 
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Gespreksronde 3: Formele organisatie zij-instroom cursisten: coördinatoren zij-instroom 
schoolbesturen, Hrm’ers schoolbesturen, directeuren van scholen, coördinator zij-instroom, pabo-
opleidingsmanager 

Het gesprek werd gevoerd met 3 coördinatoren zij-instroom van besturen, 2 Hrm’ers van besturen, 1 
schooldirecteur, de coördinator zij-instroom en de opleidingsmanager van de pabo. 

RANDVOORWAARDEN VOOR LEREN VOOR DE ZIJ-INSTROMERS 

Het zij-instroomtraject wordt als pittig ervaren. Het traject binnen twee jaar afronden is wel mogelijk 
maar men is van mening, dat de haalbaarheid van diverse factoren afhangt, bijvoorbeeld een 
stabiele thuissituatie. 

“De twee jaar, ja het is mogelijk maar het vraagt wel veel van de kandidaten.” 

“Voor die ene persoon zouden we het liefst een half jaar meer willen, want we zien wel dat 
het een haastklus is voor sommigen.” 

Eén schoolbestuur geeft aan het contract te hebben verlengd met een half jaar. Het betreft hierbij 
een cursist, die goed functioneert maar door omstandigheden niet in staat is om het traject binnen 
twee jaar af te ronden. Goed om te weten is, dat schoolbesturen bij DUO twee jaar verlenging 
kunnen aanvragen voor het zij-instroomtraject. Mocht een schoolbestuur toch het contract 
voortijdig willen ontbinden dan heeft de werkgever het recht dit zonder toestemming van Inholland 
te doen. 

“Duo geeft sowieso een jaar verlenging zonder bijzondere omstandigheden en een extra jaar 
is ook mogelijk bij bijzondere omstandigheden.’’ 

“Bijvoorbeeld iemand die ziek wordt of zwanger.” 

De begeleidingsintensiteit verschilt per schoolbestuur. Sommige cursisten worden zo snel mogelijk 
alleen voor de groep gezet. Andere cursisten staan het eerste half- tot driekwart jaar samen met een 
duo-collega. Verder wordt aangegeven dat begeleidingsuren worden bepaald op basis van de 
begeleidingsbehoefte van de cursist. Ook de financiële middelen van een schoolbestuur spelen een 
rol in het beschikbaar stellen van begeleidingsuren. 

“Voor de volgende ronde willen we een jaar dubbele bezetting.” 

“Als ik kijk naar ons bestuur, ja we gaan mensen niet laten dobberen en het geld is er. Als het 
geld er niet is dan kiezen we liever voor minder kandidaten.” 

Op juridisch vlak gaan besturen verschillend om met het arbeidscontract. Sommige besturen geven 
na een jaar al een vast contract. Als het gaat om verlenging van het zij-instroomtraject blijkt, dat 
besturen vaak ook risico’s zien en dan liever het contract laten aflopen. Bijvoorbeeld het risico dat 
een cursist het alsnog niet haalt en dan wel een vast contract heeft. 

“Iemand zit zijn tijdelijke contract uit, die periode bieden we hem gewoon werk als 
onderwijsassistent en daarna wordt het contract niet verlengd”. 
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DE ORGANISATIE VAN DE ZIJ-INSTROOM 

Als verbeterpunt wordt genoemd dat scholen en praktijkbegeleiders beter voorgelicht moeten 
worden over de rol van de zij-instromer. In de praktijk blijkt niet altijd duidelijk te zijn wat een zij-
instromer is en wat je ervan mag verwachten. Hierdoor geven scholen vaak zelf een vorm aan de rol 
van zij-instromer. 

Het is wenselijk om met schoolbesturen hierover afspraken te maken. Op deze manier kunnen zij-
instromers in bescherming worden genomen en worden zij bijvoorbeeld niet voor moeilijke groepen 
of bij ziektevervanging ingezet. Men is van mening dat hier altijd sprake is van een wederzijdse 
verantwoordelijkheid. Ook de cursist moet hiervoor waken. 

“Vanuit de opleiding is de voorlichting heel goed geweest, maar toch wisten ook niet alle 
schoolopleiders precies wat een zij-instromer was, dus laat staan dat de juiste informatie 
door een school heen sijpelt en terecht komt bij de duo-collega van een zij-instromer.” 

“Als pabo Haarlem gaan we uit van een half jaar begeleid voor de klas. Maar er zijn besturen, 
waarbij cursisten eigenlijk in week 3 al voor de klas moeten en dan aangeven dat dit ze niet 
lukt. Als opleiding zoeken wij contact met het bestuur en krijgen dan vaak te horen dat het op 
dit moment niet anders kan. Het feit blijft dat een cursist dan verantwoordelijk is voor die 
groep.” 

Sommige schoolbesturen spreken tijdens de wervingsprocedure van het bestuur al bepaalde 
verwachtingen naar de kandidaat uit. Ook de zwaarte van het traject wordt nadrukkelijk benoemd. 
Echter, hoe zorgvuldig je de werving en intake ook doet, de cursist ervaart tijdens de opleiding pas 
echt de zwaarte van de opleiding. Hierdoor komt het voor dat cursisten voortijdig stoppen of willen 
verlengen. 

“Als jij kiest voor dit traject, dan ga je te maken krijgen met deze factoren. Het is niet altijd 
leuk, je bent bij de start vreselijk bewust onbekwaam.” 

“Hoe zorgvuldig je het voortraject ook doet, je gaat het pas voelen als je er echt in zit.” 

“Sommige mensen komen er tijdens de opleiding achter het toch niet kunnen of dat het vak 
toch niet bij hen past. Dat heeft ook te maken met de haalbaarheid.” 

Tot slot wordt genoemd dat bij het tekenen van de tripartiteovereenkomst de betrokkenen bij de 
opleiding van de zij-instromer vaak niet aanwezig zijn. Zo kan het zijn dat een bestuur of HRM-
medewerker een cursist aanneemt en op een school plaatst, zonder dat de directeur op de hoogte is 
van de gemaakte afspraken of verwachtingen. Andere besturen geven aan, dat zij eerst het 
sollicitatiegesprek voeren en daarna gaat de kandidaat in gesprek met de directeur om te kijken of 
er een match is. 

“Wij hebben er nu echt discussie over. Wij waren laatst de zij-instromers aan het verdelen 
over de scholen. Ik zei ‘Ja maar dit kan helemaal niet. Er zit iemand in een leertraject en die 
heeft behoeftes en daar willen we aan voldoen, dus we kunnen niet zomaar zeggen die gaat 
naar die’.” 

BEGELEIDING 
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De begeleiding van de zij-instromer wordt op iedere school of schoolbestuur anders vormgegeven. 
Eén van de besturen, die in de eerste groep (start september 2018) samen met 2 andere besturen en 
de pabo een maatwerktraject zij-instroom heeft ontwikkeld, geeft aan hun cursisten extra te 
ondersteunen door hen iedere maand een studiedag aan te bieden over een bepaald thema, zoals 
oudergesprekken of hoogbegaafdheid. Dit wordt door de cursisten zeer gewaardeerd. Verder 
hebben cursisten die in deze eerste groep zitten meegegeven dat ze het fijn vinden om een vast 
programma te volgen dat voor iedereen hetzelfde is en dat ook alle afspraken over bijvoorbeeld 
arbeidsvoorwaarden voor alle zij-instromers hetzelfde is. Ook ervaren de cursisten de 
intervisiemomenten die door de 3 besturen worden georganiseerd als waardevol. 

Toen de tweede groep in Haarlem startte bestond deze groep uit zij-instromers van diverse besturen 
uit de brede regio, inclusief besturen uit regio Alkmaar. Deze besturen waren minder goed op de 
hoogte van het iets afwijkende maatwerktraject dat de opleiding in groep 1 had uitgevoerd. De 
opleiding heeft meer tijd moeten investeren in het voeren van gesprekken met de diverse besturen 
om onduidelijkheden over het opleidingstraject en de begeleiding weg te nemen. 

Daarnaast zie je in een groep zij-instromers van veel diverse besturen, zoals in de tweede groep, dat 
de verschillen in arbeidsvoorwaarden (hoeveel dagen werken, hoogte salaris en wel/niet betalen van 
de opleidingsdag) enorm groot kunnen zijn. We merken dat zij-instromers deze verschillen niet leuk 
vinden en ook niet altijd begrijpen. 

“Wij vinden het als bestuur normaal dat als je een werknemer naar een opleiding stuurt, dat 
deze dan bekostigd wordt.” 

“Je moet als bestuur willen investeren in een zij-instromer. Als het enkel gaat over geld dat er 
niet is om een zij-instromer te begeleiden, ja dan houdt het op. Dan kan je er beter niet aan 
beginnen”. 

Wat betreft het tekenen van de tripartiteovereenkomst wordt aangegeven, dat ieder schoolbestuur 
dit op een andere manier organiseert. Zo doet één van de schoolbesturen dit tegelijkertijd met het 
arbeidsvoorwaardengesprek. De drie de partijen, cursist-bestuur-opleiding, zijn niet tegelijk 
aanwezig bij het tekenen van de tripartite. 

“Ik denk dat het hoort bij het arbeidsvoorwaardengesprek. Vervolgens wordt aan de 
directeur voorgelegd waar de drie partijen aan moeten voldoen.” 

“Bij ons wordt het allemaal wel afgestemd, maar we zitten dan niet met iedereen tegelijk 
aan tafel.” 

“Bij ons gaat het minder formeel, het wordt getekend maar niet met de drie partijen tegelijk. 
Alles wat er in staat wordt wel besproken met de cursist. Maar het moment van tekenen, is 
niet van dit hebben we afgesproken en dan gaan we dat nu met z’n drieën op deze manier 
doen.” 

In de tripartite staat vermeld, dat er ieder half jaar een voortgangsgesprek moet plaatsvinden met 
de drie partijen; schoolopleider, cursist en leercoach. Het idee hierachter is om het persoonlijk 
leerplan van de cursist door te spreken en verwachtingen en voortgang in ontwikkeling te 
bespreken. De schoolbesturen geven aan, dat er onderling met de drie partijen afstemming 
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plaatsvindt en dat er sprake is van een goede samenwerking. Echter vindt deze afstemming niet 
twee keer per jaar plaats en ook niet met de drie partijen tegelijkertijd. Hogeschool Inholland vult 
hierop aan, dat er schoolbesturen zijn waar nauwelijks of geen afstemming plaatsvindt. De 
aanwezige schoolbesturen zijn voornemens om in ieder geval het startgesprek met de drie partijen 
tegelijk te gaan doen. Daarbij wordt wel genoemd dat dit gesprek als een middel moet worden 
gezien en niet als een doel op zich. 

“Wij doen dit constant en gaandeweg het traject.” 

“Bij ons wordt het allemaal wel afgestemd, alleen we zitten dan niet per se met elkaar om de 
tafel, maar wel de leercoach met de schoolopleider en de schoolopleider met de directeur en 
de cursist.” 

“Om dat nou 2x per jaar te doen, dat lijkt me ook praktisch een hele lastige.” 

“Ik denk dat (ik) een startgesprek wel mooi vindt, dat iedereen weet jij bent bij deze cursist 
betrokken.” 

AANVULLENDE PUNTEN 

Het is goed als de opleiding en de schoolbesturen investeren in korte communicatielijnen. Daarnaast 
is het goed als de opleiding samen met de schoolbesturen in gesprek gaat over de begeleiding, de 
behoeftes, de ontwikkeling en de rol van de zij-instromer. 

“Bij sommige schoolbesturen is er nog een gat in de communicatie, het zou fijn zijn als we 
kortere lijnen kunnen hanteren.” 
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Bijlage 4 Verslag evaluatiegesprek Den Haag 
11 maart 2020 

Gespreksronde 1: Zij-instroom cursisten 

LEREN IN DE ZIJ-INSTROOM. 

De cursisten vinden het moeilijk dat de vakken gebaseerd zijn op keuze met daarnaast veel 
zelfstudie om het te beheersen. Lessen worden als oppervlakkig ervaren. De behoefte van de zij-
instromer is veel specifieker dan wat er in een les aangeboden wordt. 

Voorbeeld: Het zou fijn zijn als er meer lessenreeksen zijn. Denk aan 4x achter elkaar. Je doet 
nu waarschijnlijk wel 4x in het jaar een vak, maar dit is erg verspreidt. Als positief voorbeeld 
noemt een student uit de sept2019 lichting, dat voor de rekenlessen nu een reeks is gepland. 
Dit wordt als zeer prettig ervaren. 

De vakken worden als erg theoretisch ervaren. Men ziet het belang in van theorie maar kan dit vaak 
niet vertalen naar wat men doet in de praktijk. 

De studenten ervaren nauwelijks begeleiding bij het opstellen van de vakdossiers. Binnen één van de 
tranches is na 6 maanden een dag georganiseerd waarin alle vakdossiers zijn uitgelegd. Dat heeft 
geholpen. Cursisten hebben behoefte aan beelden en voorbeelden van vakdossiers. Nu zijn ze veel 
tijd kwijt aan het uitzoeken van wat er verwacht wordt. Dit wordt ervaren als demotiverend. Bij een 
specifiek verzoek hierom was een reactie dat dit niet gebeurt, omdat mogelijk dan studenten dit 
‘overschrijven’. 

De cursisten hebben moeite met uitzoeken waar ze het handigst mee kunnen beginnen. Het is 
voorgekomen dat zij-instromers aan het studeren/voorbereiden waren voor tentamens en dat deze 
geschrapt werden. 

Voor de cursisten zou het zij-instroomtraject meer een EVC-traject moeten zijn, waarbij veel meer 
de praktijk als uitgangspunt genomen wordt. Theorie vinden de cursisten prima, maar het zou aan 
de praktijkervaringen gekoppeld moeten worden. De cursisten zien in dat je theoretische verdieping 
nodig hebt om goed les te geven. Alleen de theorie is te abstract – niet gelinkt aan wat je doet. De 
vertaalslag mist. De brug is de didactiek 

De cursisten ervaren niet een op maat gemaakt traject. Vrijstellingen aanvragen is een erg langdurig 
proces. 

“Ik had beter gewoon de opdracht kunnen maken. Dat was waarschijnlijk sneller geweest.” 

“Ik overhandig mijn diploma. Zeg dan bij voorbaat dat hoef jij niet te doen. Nu moet je er zo 
veel tijd in steken om vrijstelling te krijgen.” 

Maatwerk is niet de juiste term, die moet ook niet gebruikt worden. Het aansluiten op eerdere 
ervaringen – erkennen van wat de cursisten meebrengen in het traject kan nog beter. 
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Zo vinden de cursisten het niet nuttig (en tijd belastend) om twee leeronderzoeken aan te leveren. 
Ze zijn allemaal minimaal HBO geschoold en hebben al onderzoek gedaan. Het uitvoeren van deze 
onderzoeken levert niets op voor het werkelijke werk. 

Voorbeeld: Het onderdeel ‘betekenisvol leren’ heb ik tijdens mijn assessment aangetoond. 
Aan de docent heb ik gevraagd of ik nu het praktijkonderzoek nog moet doen of volstaat het 
literatuuronderzoek. De docent geeft aan dat alleen het literatuurstuk voldoende is. Bij 
inleveren van de opdracht zegt de docent dat hij zonder het praktijkonderzoek de opdracht 
niet kan beoordelen in Gradework. Dus moest dat gedeelte alsnog gedaan worden. Dit voelt 
niet als op maat. 

Cursisten zien dat de opleiding erg lijkt op de gewone pabo-opleiding – een leuke opleiding als je 
jong bent en nog moet starten met werken, maar niet heel handig voor de zij-instroom. 

Naast het werk is vaak het dilemma waar de tijd vandaan gehaald moet worden om aan de 
opdrachten te werken. Het aantal uur komt ook niet altijd overeen met wat in het dossier staat (b.v. 
MRT) 

Voorbeeld: Er wordt gevraagd om filmpjes van 1 op 1 werken met een leerling. Bijvoorbeeld 
verbeteren van zijn handschrift. In de praktijk is daar geen tijd voor. Navraag bij collega’s op 
de werkplek leert ook dat zij dit nooit doen. Leerlingen worden doorverwezen naar 
gespecialiseerde hulp. Dit kan zowel intern als extern zijn. Je zou het moeten kunnen 
herkennen en doorverwijzen. Binnen de opleiding moet je zelf een handelingsplan maken, 
terwijl in de school zelf een specialist in huis is die dat doet. 

Cursisten haken in de loop van de dag af op de lesdag (woensdag). De lessen gaan vaak over zaken 
die ze in hun eerdere werk hebben geleerd en toegepast. Veel docenten kunnen niet aangeven wat 
je als zij-instromer met de informatie uit de les kan doen voor een vakdossier of in de praktijk. 
Hierdoor hebben cursisten het gevoel dat ze de woensdag dan wel beter kunnen gebruiken. 

BEGELEIDING VANUIT INHOLLAND 

De cursisten zitten vaak gemengd, en merken dat daardoor de bijeenkomsten niet goed aansluiten 
bij de specifieke behoefte van de zij-instromers. Voor de cursisten ligt de prioriteit bij rekenen, taal 
en gedragsvraagstukken. De docent lijkt niet te weten van tevoren of er zij-instromers aanwezig zijn 
en past zijn les daar dan niet goed op aan. 

De relatie met de leercoaches van de opleiding is goed. De cursisten geven aan dat ze wel goed bij ze 
terecht kunnen. Maar voor vakinhoudelijke zaken moet je toch bij de vakdocent zijn. En die zijn niet 
allemaal even goed op de hoogte over de zij-instroom. 

De studiehandleiding is gemaakt voor voltijd/deeltijd/digi studenten. Als zij-instromer moet je zelf 
uitzoeken wat wel of niet voor jou geldt. Dit kost veel tijd. Ook de docenten weten dit niet altijd. 

“In een studiehandleiding staat dat de presentatie voor 20 % meetelt voor het cijfer. Nu moet 
ik zelf uitzoeken of dit ook voor mij als zij-instromer geldt. Daarnaast denk ik, wanneer ga ik 
deze presentatie doen, ik ben gewoon aan het werk “ 
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Er zijn wel specifiek geschreven studiehandleidingen voor de zij-instroom. Deze zijn online geplaatst. 
Niet iedereen is hier bekent mee. 

BEGELEIDING OP DE WERKPLEK 

De cursisten hebben wisselende ervaringen met hoe zij gezien worden door collega’s. Sommige 
collega’s zien je als volwaardige collega en iemand die iets waardevols kan inbrengen. Sommige zien 
je als iemand die een soort van short-cut doet. Terwijl de cursisten benoemen dat zij als zij-
instromer al vanaf het begin in de praktijk aan het werk zijn. 

“Je krijgt een papiertje maar je hebt niet echt de opleiding gedaan.” 

De ene cursist heeft veel begeleiding, de ander heeft weinig begeleiding. 

Voorbeeld: Eén van de cursisten geeft aan dat zij bij de start nooit dubbel gestaan heeft 
omdat de school ervanuit ging dat ze het wel kon. ‘Ze had toch het assessment gehaald.’ 
Door er zelf veel achteraan te zitten en duidelijk te maken dat ze begeleiding wil en nodig 
heeft, is dit gelukt om te regelen. Het is belangrijk dat je assertief bent. 

Binnen deze groep heeft iedereen een aardige pedagogische basis. Dit heeft uitgemaakt bij het voor 
de klas staan en de mate van begeleiding. De school ging ervan uit dat deze cursisten met minder 
begeleiding toch goed uit de voeten konden gezien hun achtergrond. Op het gebied van 
klassenmanagement klopt dit, maar op het gebied van didactiek hebben de cursisten wel 
begeleiding nodig. 

Als zij-instromer kijk je bij de keuze voor bestuur/school of alles op orde is. Het komt voor dat op het 
moment dat je gaat werken er toch een gat in de formatie blijkt te zijn. Daar word je dan op ingezet. 
Dit gaat ten koste van de begeleiding. 

De cursisten hebben wisselende ervaringen met besturen over de mate waarin ze beseffen wat het 
inhoudt om een zij-instromer in dienst te hebben. Soms denkt een bestuur er te licht over en beseft 
niet dat een zij-instromer extra begeleiding nodig heeft en beoordeeld moet worden. 

Vanuit Inholland wordt er gezegd dat je langer dan 2 jaar over je opleiding mag doen. Maar de 
besturen kijken daar soms anders tegenaan. 

Voorbeeld: Ik ben in september vorig jaar begonnen en heb vanaf oktober aangegeven dat ik 
meer begeleiding nodig heb omdat ik het anders niet ga redden om binnen de twee jaar af te 
studeren. Reactie daarop was: “Als je het traject niet voor de zomervakantie hebt afrond, 
krijg je geen verlenging van je contract. Dus dan houdt het op.” 

De feedback die zij-instromers krijgen op de werkplek is heel divers. Het helpt als je assertief en 
expliciet bent in welke feedback je nodig hebt. Dit is moeilijk, omdat je zelf nog zoekende bent naar 
wat je nodig hebt voor de opleiding, zeker in het begin van je opleiding. 

De cursisten zijn het met elkaar eens dat pedagogische en didactische feedback op de werkplek kan 
worden gegeven. Voor de meer vakinhoudelijke zaken moet je op de opleiding zijn. 

OVERKOEPELENDE OPMERKING 
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Het zou goed zijn als er meer bescherming komt voor zij-instromers die gaan beginnen. Zeker als ze 
uit een ander vakgebied komen. 

Voorbeeld: Een medecursist is gestopt. Hij kwam uit de financiële sector. De combinatie van 
klassenmanagement niet op orde, het voorbereiden en geven van de lessen en het werk dat 
voor de opleiding gedaan moest worden was te veel. Ondanks dat er veel begeleiding was op 
de werkplek. 

Als laatste wordt opgemerkt: “Onderwijs blijft heel dankbaar. Ik heb geen spijt van deze keuze.” 
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Gespreksronde 2: Begeleiders zij-instroom cursisten: docenten, leercoaches, 
schoolopleiders/praktijkbegeleiders, duo-collega’s 

DE BEGELEIDING VAN ZIJ-INSTROOMCURSISTEN ALGEMEEN 

De begeleiding van een zij-instroomcursist is uitgebreider en intensiever dan dat de besturen en 
directeuren hadden verwacht. De coördinatoren vinden goed verwachtingsmanagement belangrijk. 

Voorbeeld: We hebben meegedaan aan een workshop vanuit de pabo over het zij-instroom 
traject. Hier werd ons duidelijk dat een zij-instromer het niveau ‘eind pabo 1’ heeft. Dat was 
wel even slikken. Ook voor de aanwezige directeur. Die had een heel andere insteek van de 
begeleiding. Daar waar hij dacht eerst kort stevige begeleiding en dan steeds meer 
zelfstandig bleek dat er intensievere en langere begeleiding nodig was. 

Naast verwachtingsmanagement is ook de zorgvuldigheid waarmee de match tussen zij-instromer en 
school belangrijk. De schoolbesturen hebben in de meeste gevallen een uitgebreid voortraject 
waarbij ook de directeur wordt betrokken. Bij voorkeur vindt dit voortraject plaats op de school 
waar de zij-instromer gaat werken en ook zijn assessment doet. In sommige gevallen doet de 
stichting eerst een voorselectie en gaat daarna de directeur verder met de selectie. 

Voorbeeld: Wij hebben kortgeleden een meet & greet gehouden met ruim 30 kandidaten 
voor een zij-instroomtraject. We hebben nu een zestal die meegelopen hebben bij ons op een 
school. Waarvan er met 2 een goede klik is. We nodigen deze nu al uit om mee te lopen op de 
school, voordat alles echt gaat lopen en beginnen in september. 

De schoolbesturen vinden het wenselijk dat er aan het begin van het traject een 
kennismakingsgesprek plaatsvindt tussen de zij-instromer, leercoach en de werkplekbegeleider. In 
een aantal gevallen heeft dit gesprek plaatsgevonden zes maanden na de start van het traject. Dit is 
voor de besturen te laat. Tijdens dit gesprek zou al helder moeten zijn waar de leerpunten van de 
cursist liggen. 

Voorbeeld: Nu hebben we een heel erg gemotiveerde en enthousiaste zij-instromer en gaat 
het best goed. Alleen ik moet wel varen op wat zij mij verteld. Nu gaat het goed, maar als het 
minder goed zou gaan dan weet ik ook niet wat ik mag verwachten. Ik heb nu pas (na 6 
maanden) een beeld bij wat de verwachtingen zijn vanuit de pabo. Deze verschillen met de 
verwachtingen van de directeur, hij heeft gewoon een nieuwe collega aangenomen. 

Het is lastig voor de leercoach om tijdens een kennismakingsgesprek aan het begin van het traject al 
aan te geven waar de grootste leerpunten voor de zij-instromer liggen. Ze gebruiken het 
kennismakingsgesprek om de verwachtingen helder te krijgen en toelichting te geven op het zij-
instroomtraject. Dit zit anders in elkaar dan de trajecten voor de verkorte deeltijders en voltijders, 
waarmee de scholen beter bekend zijn. De wens vanuit de besturen is dat er na het assessment een 
soort POP-achtig iets is waarmee de zij-instromer aan de gang gaat. 

De docenten merken binnen de groep dat de begeleiding op de werkplek voor veel cursisten niet 
goed geregeld is. En dit leidt tot frustratie binnen de groep. 

AFSTEMMEN BEGELEIDING TUSSEN SCHOOL EN INHOLLAND 
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Cursisten overvalt het als ze beseffen hoe veel ze eigenlijk nog moeten doen op het gebied van 
didactiek om het verwachte niveau te hebben. De begeleiders raden aan om dit samen met 
pedagogiek als eerste in de opleiding te geven. 

Voorbeeld: Mijn vrouw heeft het zij-instroomtraject voor voortgezet onderwijs gedaan. 
Voordat ze überhaupt aan de slag ging op school heeft ze 5 dagen alleen maar didactiek, 
lesopbouw en lesstructuur gehad, met daarnaast een beetje klasmanagement. Omdat dat de 
basis was die ze zou tegenkomen. Dat ze daarna toevallig een vak moest gaan geven. Dat 
kwam daarna. 

Het zou wenselijk zijn als er een introductiefase is voor de zij-instromers. Dit zou kunnen via een 
gespecialiseerde opleidingsschool. Hier kunnen 10 tot 15 studenten beginnen. Ze lopen mee en 
gaandeweg zullen ze steeds zelfstandiger voor de klas staan. Daarna gaan ze naar de school waar ze 
geplaatst zijn. Een nadeel hiervan is dat bij kleine besturen de directeur zelf een bewuste keuze 
heeft gemaakt om de zij-instromer aan te nemen als collega met de gedachte deze meteen in te 
zetten. Een tussenoplossing kan zijn dat de zij-instromer één dag naar de opleidingsschool gaat en 
twee dagen op de school kan werken. 

Ondanks dat er een tripartite overeenkomst is, speelt de pabo eigenlijk geen rol als een cursist geen 
of te weinig begeleiding krijgt. Het gaat om werkgever-werknemer relatie. Wel zal een leercoach een 
cursist stimuleren om het te gaan bespreken. 

Eén bestuur kiest ervoor om alleen nog maar te starten met zij-instromers in februari. Dit heeft de 
voorkeur, omdat er dan al een klassenstructuur staat. De zij-instromer kan hier direct van profiteren. 
In september is dat nog niet zo. Dan moet de duo-collega dit nog helemaal opbouwen. De zij-
instromer is op deze manier een half jaar intern begeleidt en gaat dan in september naar eigen klas. 
Dan hebben ze al een half jaar intern ervaring kunnen opdoen in een groep die al goed stond. 

BEGELEIDEN VAN HET LEREN IN DE ZIJ-INSTROOM 

Praktijkbegeleiders zien dat cursisten in het eerste half jaar in de overlevingsstand staan. Naast de 
uitdagingen van het lesgeven kost het veel tijd om uit te zoeken wat ze voor de opleiding moeten 
doen. Het is belangrijk om hier structuur en handvatten te bieden, zeker in de beginfase. 

Voorbeeld: Ik laat een zij-instromer aan de hand van een kijkwijzer of gerichte opdracht 
kijken in de les van een collega. Daarna bespreek ze met deze collega hoe ze in haar klas gaat 
toepassen wat ze geobserveerd heeft. 

De wens is om de praktijk te betrekken bij het ontwikkelen van het zij-instroom traject. De 
prioriteiten in de praktijk zijn anders dan die van de opleiding. Je hebt de vakdidactiek en wat je in 
de klas doet. Het zou mooi zijn als dit beter op elkaar afgestemd zou zijn. 

Voorbeeld: Mijn zij-instromer heeft al genoeg uitdaging, leidinggeven op groepsniveau, 
differentiëren, een hele dag een klas met alles wat daarbij komt kijken en alle lesovergangen. 
Ze slaat zich er echt heel dapper doorheen en blijft gemotiveerd. Echt petje af. Maar als ze 
dan drie spellessen moet geven, terwijl ze geen gymles geeft: dat schuurt. Vanuit het 
werkveld ligt daar niet de prioriteit. 
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Voor docenten is het fijn om van tevoren te weten of er zij-instromers bij een les zijn. Ideaal zou zijn 
als de zij-instromers apart leskrijgen. De trajecten verschillen erg veel. Dan kunnen zij-instromers 
ook van tevoren aangeven wat ze willen bespreken tijdens de les. Op deze manier kan de docent 
hier ook op inspelen. 

De vakkennis komt eigenlijk te vroeg. Het zou goed zijn als de zij-instromer trapsgewijs aan het 
vakdossier werkt en hiermee begint ná het eerste half jaar. 

OVERIGE OPMERKINGEN 

Voor de scholen is het verkorte deeltijdtraject een veiligere keuze. Cursisten kiezen voor de zij-
instroom, omdat ze daarmee een kleinere salariskloof hebben t.o.v. van hun vorige baan. Dit verschil 
is groter als ze kiezen voor de verkorte deeltijd. De zij-instromer redeneert: mocht het niet lukken 
via het zij-instroom traject, dan kan ik altijd nog overstappen naar de verkorte deeltijdopleiding. 
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Gespreksronde 3: Formele organisatie zij-instroom cursisten: coördinatoren zij-instroom 
schoolbesturen, Hrm’ers schoolbesturen, directeuren van scholen, coördinator zij-instroom, pabo-
opleidingsmanager 

De match tussen de zij-instromer en de school/directeur moet goed zijn. De verwachting moeten bij 
beiden helder zijn. Dit vergroot de kans op een succesvol traject. 

Voorbeeld: We hebben als bestuur gekeken naar de achtergrond van de kandidaten en op 
basis daarvan het gesprek gevoerd. We hebben besproken hoeveel begeleiding de kandidaat 
kan verwachten. Een kandidaat die in het verleden 2 jaar pabo heeft gedaan kunnen we 
plaatsten op een school waar weinig capaciteit is voor de begeleiding. Een kandidaat met 
geen enkele ervaring plaatsen we op school waar heel veel begeleiding gegeven kan worden. 
We overleggen met de kandidaten of ze zich hierin kunnen vinden. 

Ervaring leert dat als iemand uit een heel ander vakgebied komt het risico groter is dat iemand het 
niet haalt. Als het bestuur de verkorte deeltijd een veiligere route vindt voor de kandidaat, zullen ze 
dat adviseren. 

De zwaarte van het traject valt op t.o.v. de andere opleidingen. Daarbij wordt er te weinig gekeken 
naar wat de zij-instromer meeneemt. Vrijstellingen aanvragen is ingewikkeld en levert weinig 
voordeel op. De zwaarte zit met name in de hoeveelheid werk die de zij-instromer moet doen voor 
de studie naast het werken op de school. Het risico van dit zware traject is dat cursisten overstappen 
naar een andere pabo of zelfs stoppen met de opleiding. 

Voorbeeld: De praktijkbeoordelingen gaan heel goed bij mijn kandidaten. En dat is in mijn 
optiek ook het allerbelangrijkste. Ze zitten met name met alle andere opdrachten die ze 
moeten doen voor de opleiding. 

Het zou helpen als een zij-instromer op de pabo eerst les krijgt over klassenmanagement, 
groepsdynamiek enz. Dan geef je iemand veel meer bagage mee, die hij meteen kan inzetten bij het 
voor de klas staan. 

Cursisten geven aan dat ze het waardenvol vinden als er meer feedback komt op wat er verwacht 
wordt vanuit de opleiding. De vrijheid om zelf te bepalen wanneer men welke opdracht doet geeft 
onzekerheid. 

De expertise van de zij-instromers wordt niet benut tijdens het traject. Daar is geen ruimte voor. De 
tijd wordt besteed aan het lesgeven en de opleiding. Ook al heeft iemand relevante werkervaring of 
opleiding, dan levert dit weinig op om de werkdruk te verlagen. De verwachting dat de cursist dan 
sneller en makkelijker kan aantonen dat hij het juiste niveau beheerst resulteert niet in minder 
opdrachten of tentamens. Het aanvragen van vrijstellingen is een erg lang en ingewikkeld proces wat 
erg weinig oplevert op dit gebied. 

Voorbeeld: Het wringt als iemand die pedagogiek heeft gestudeerd en veel ervaring heeft 
opgedaan in de kinderopvang hetzelfde moet doen als iemand die 15 jaar bij de bank heeft 
gewerkt. 
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Uitgangspunt bij het opzetten van het programma bij Inholland is dat een zij -instromer hetzelfde 
eindniveau en dezelfde capaciteiten moet hebben aangetoond als iemand die van de pabo komt. We 
willen geen A en B-diploma hebben. IJkpunt is de verkorte deeltijdopleiding. 

De besturen vinden dat er verschil zit tussen de situatie van een zij-instromer en een verkorte 
deeltijder. Ondanks dat in beide varianten de cursist werkt naast de studie, doet hij dat bij de 
verkorte deeltijd vanuit een baan die hij al goed kent. En als zij-instromer is de baan ook nog nieuw. 

Voor cursisten is het beeld dat ze een net zo zwaar programma moeten doen als de verkorte 
deeltijder. Maar die krijgen een bachelorsdiploma en zij krijgen een pedagogisch en didactisch 
getuigschrift. Dat voelt voor de zij-instromer anders. 

In de praktijk wordt een zij-instromer aangenomen nadat hij zijn traject heeft afgerond en als hij in 
de praktijk goed voor de klas kan staan. Daar gaat het uiteindelijk om voor een bestuur. 

Voorbeeld: Moet iemand nu echt weten welke boomblaadjes er zijn. Als een zij-instromer 
lesgeeft aan groep 8 en dit nodig heeft, kan hij het opzoeken. Kan je niet wat minder 
tentamens doen en dan die tijd beter besteden aan vaker langskomen op de school. 

Voor de besturen zou dit soort specifieke kennis aangetoond kunnen worden in de vakdossiers i.p.v. 
dit via toetsen te doen. Nadeel hiervan is dat het heel exemplarisch is. 

Voorbeeld: Als iemand in het vakdossier aantoont dat hij een les over bomen heeft gegeven, 
toont hij daarmee niet aan dat hij alle basiskennis qua natuuronderwijs beheerst. 

Er bereiken geluiden de pabo dat sommige zij-instromers voor de moeilijkste groepen geplaatst 
worden. Dit is niet per sé zo. Het is wel zo dat klassen moeilijk kunnen zijn. 

Voorbeeld: We zijn een school in de binnenstad met veel leerlingen met een NT2 
achtergrond, en leerlingen met bijvoorbeeld gedragsproblematiek. Ander klassen zijn 
minstens zo lastig. Het is gewoon zwaar voor een beginnende docent. Ze staat er alleen voor 
en is verantwoordelijk. Ze staat niet naast iemand en dat maakt het zo pittig voor haar. 

Bij alle besturen wordt geprobeerd zo veel mogelijk in de beginfase te zorgen voor goede 
begeleiding. Als een school aangeeft dat er niet genoeg bezetting is voor die eerste begeleiding dan 
kan bij sommige besturen de zij-instromer geplaatst worden op een school waar deze capaciteit wel 
aanwezig is. Daarna gaat de zij-instromer naar een andere school dan waar de match was. Ideaal is 
als deze startbegeleiding lukt op de school waarmee de zij-instromer gematcht is. 


