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 kennisnetwerk zij-instroom 
 
 
 
Aan  : collega’s netwerk zij-instroom 
Van  : Barbara de Kort en Silvia van Spronsen  
Onderwerp : concept-uitkomsten online overleg dd. 6 oktober 2020 
Datum  : 14 oktober 2020 
 
 
Deelnemers 

Hester de la Parra (OCW) 
Yvonne Gielen (OCW) 

 Ron de Bakker (Marnix)  
Lisette Uiterwijk (Marnix) 
Simone Hoogenboom (CAOP) 

 Ron Matheusen (Fontys) 
 Lieke Ijzermans (Fontys) 
 Kevin Kettering (Iselinge) 
 Antoinette Schomaker (HAN) 
 Martine Derks (HAN)  

Eric Pricken (HAN) 
Femke Zweekhorst (HR) 

 Mirella Lem (Avans) 
 Carla Hessels (Avans)  

Kim Cober (Hs Leiden) 
Anja Liberton (HZ) 
Emilie Holthuis (Inholland) 

Irma Fuchs (Saxion) 
 Paulien Langedijk (HvA) 
 Martine Koomen (HvA) 
 Warner Bruins (CHE) 
 Hans de Looze (HHS) 

Dick Bosch (WinZW 
Lourens vd Leij WinZW 

 Truus van Pinxteren (Agora) 
 Jessica Sparrow (SCOH) 
 Marcel van der Zee (iPabo) 
 Martijn Weesing (iPabo) 

Helen Goudemond (NHLSt) 
Aliye Sahin (HU) 
Esther Renes (HU) 

 Eric Verduyn (NCOI) 
 Martine de Vos (LOI) 

Afwezig met bericht van verhindering 
Yolanda Konincks (De Kempel) 

 Yvonne Franzen (De Kempel) 
Hugo Nierstrasz (VH) 
Els Mulckhuyse (Viaa) 
Maarten Lamé (PO-Raad) 

 
Welkom 
Bij de deelnemers van de instituten heeft een aantal wisselingen/wijzigingen/aanvullingen 
plaatsgevonden: Martine Koomen (HvA), Esther Renes (HU), Lieke IJzermans (Fontys) en Helen 
Goudemond (NHL Stenden). Ook zijn er twee nieuwe leden: Eric Verduyn en Martine de Vos 
vertegenwoordigen NCOI respectievelijk LOI.  
Een warm en hartelijk welkom voor allen! 
 
Uitkomsten vragenuur Teams dd. 26 mei 2020 
Ter kennisgeving vastgesteld; lopende zaken komen terug. 
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Kader zij-instroom | bijstelling 
Het kader is toe aan herziening. Daarbij wordt de vraag gesteld of het noodzakelijk is een 
‘dichtgetimmerd’ kader te hanteren, vergelijkbaar met het kader van LENA. De voorkeur gaat uit 
naar een hanteerbare, maar voldoende scherp geformuleerde variant, die ook ruimte biedt voor 
lokale invulling. Het gaat dus vooral om aanpassingen van het huidige kader. 

® Martine Derks (HAN), Paulien Langedijk en Martine Koomen (HvA) zullen zich hierover 
buigen; het kader komt terug op de volgende bijeenkomst. 

 
Wiscat | huidige ontwikkelingen 
Er spelen twee zaken: de validering van de nieuwe vragen (waardoor in enkele gevallen geen 
onmiddellijke uitslag kan worden gegeven; het gaat om die studenten die rond 103 scoren) en 
persoonlijke redenen waarom het starten als zij-instromer ondanks ontbrekende voldoende score 
niet uitgesteld kan worden. 
Bij het laatste gaat het om uitzonderlijke afwegingen en persoonlijke omstandigheden waarover 
een examencommissie het oordeel zou moeten vellen. De examencommissie kan besluiten tot een 
‘voorwaardelijke geschiktheidsverklaring’, waarin het voldoen aan voorwaarden van een termijn 
wordt voorzien. DUO erkent een dergelijke ‘voorwaardelijke verklaring’ niet; dat geeft gevolgen 
voor (de wijze van) aanstellen en voor de subsidie (geen). Een lastige route dus, maar de enig 
mogelijke in de uitzonderlijke gevallen. 
Bij het eerste blijkt het (waarschijnlijk) om een beperkt aantal studenten te gaan (die langer op de 
uitslag moeten wachten). Al met al geen reden om afgesproken werkwijze los te laten: wiscat is 
onderdeel van het geschiktheidsonderzoek, score moet 103 of hoger zijn; bij score tussen 70-103 is 
herkansing mogelijk). 

® Afgesproken wordt zo veel als mogelijk te handelen volgens eerder overeengekomen 
richtlijnen. 

 
OCW | Inbedding zij-instroom 
De eerste (online) startbijeenkomst om de zij-instroom route in te bedden in de reguliere routes 
naar het leraarschap was inventariserend van aard. Hierbij kwam vooral naar voren dat de goede 
dingen behouden moeten worden. Maar ook: hoe kunnen we verduurzamen en waar liggen 
verbeterpunten. Begin november vindt de volgende bijeenkomst plaats, waarbij naar verwachting 
een procesvoorstel zal worden gedaan. 
Het netwerk zij-instroom is door de aanwezige ervaring en expertise een voor de hand liggende 
gesprekspartner daar waar het gaat om verkenning en consultatie.  

® Dit wordt meegenomen richting OCW. 
 
Commissie Onderwijsbevoegdheden 
De Commissie1zal naar verwachting in december een (sturende) tussenrapportage opleveren. In 
die rapportage een schets van de inhoudelijke keuzes en een schets van de mogelijke betekenis 
voor het opleiden van leraren. Inhoudelijk lijken zich de volgende contouren af te tekenen: 1 
bevoegdheid (waarbij de bevoegdheidsverklaring gezien wordt als ‘startbewijs’ in het beroep; 
bevoegdheid te verwerven via het zich eigen maken van tenminste drie bekwaamheidsgebieden: 
pedagogisch- didactische kern, doelgroep (jk, ok, vo, (v)mbo), vak en vakdidactiek (diepte), vakken 
en vakdidactieken (breedte). In inductiefase ‘ingroeien in het beroep’, in of daarnaast ook 
voortgezette professionalisering (meer vakken, andere doelgroepen; verdieping thema of 
specialisatie via post hbo en masters). Voortgezette professionalisering leidt niet tot meer 
bevoegdheden, maar meer bekwaamheden. 

 
1 Zie voor meer informatie over deze Commissie https://www.onderwijsbevoegdheden.com 
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Inspectie | terugkoppeling 
Bij verschillende instituten heeft het Inspectiebezoek inmiddels plaatsgevonden. De bezoeken tot 
nu toe zijn ervaren als ‘pittig’, intensief maar vooral constructief!  
 
Regioplan_ECBO 
Regioplan_ECBO is belast met de uitvoering van het (verplichte) onderzoek naar de effectiviteit van 
de subsidieregeling. De voorzitter maakt deel uit van de Klankbordgroep en heeft voorgesteld dat 
het netwerk zij-instroom mede fungeert als informatiebron en geprekspartner bij de te plannen 
interviews. Mirella Lem (Avans), Kevin Kettering (Iselinge), Emilie Holthuis (Inholland), Femke 
Zweekhorst (HR), Warner Bruins (CHE) en Martine Derks (HAN) geven aan hieraan mee te willen 
werken. 

® Wordt meegenomen richting Klankbordgroep en komt terug op het volgende overleg. 
 
Rapport Merel van Vroonhoven  
Het is goed om met elkaar te verkennen of we in het netwerk zij-instroom voldoende 
voorgesorteerd zijn op de specifieke aanbevelingen voor de zij-instroom route 

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

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

De aanbevelingen worden herkend, maar er zijn geen pasklare oplossingen. Hoe dan ook vergen de 
aanbevelingen meer door- en overdenking. Vanuit de VH is inmiddels gestart met een EVC – 
harmonisatietraject. Daarnaast staat het werken met leeruitkomsten volop in de schijnwerpers, 
evenals flexibilisering en op maat /vraag-gestuurd opleiden. Op de vraag of de pilots over de 
leeruitkomsten al zijn geëvalueerd wordt gewezen op een tussenrapportage van ResearchNed, zie 
https://www.paboweb.nl/themas/75#section_821 
 
Vanuit het netwerk wordt ook aandacht gevraagd voor speciaal onderwijs. Dit brengt immers 
specifieke vaardigheden met zich mee. Anja Liberton (HZ) geeft aan hiermee (goede) ervaring te 
hebben en voorbeelden te willen delen. 

® Aanbevelingen en uitwerkingen rapport Van Vroonhoven komen – mede op basis van de 
uitkomsten van de 24 uursconferentie georganiseerd door OCW -  terug op de agenda. 

 
Evaluatie vanuit Inholland (Emilie Holthuis) 
Naar aanleiding van de eerdere bevindingen van Van Vroonhoven – vooral geënt op ervaringen van 
cursisten - was er vanuit de opleiding met name behoefte te kijken naar de ervaringen van 
opleiding en bestuur. Dit heeft geresulteerd in een brede evaluatie, zie  
https://www.paboweb.nl/themas/75#section_715 rondom  

o leren in de zij-instroom; 
o begeleiding vanuit Inholland; 
o begeleiding op de werkplek; 
o afstemming tussen werkveld en Inholland; 
o randvoorwaarden. 

 
 
 
 



	 4	

Er zit een discrepantie tussen ‘snel voor de klas’ versus brede basis. Ook ‘maatwerk’ is lastig en niet 
eenduidig te definiëren. Het vraagstuk rondom EVC’s – zo constateerden we al eerder – is 
ingewikkeld. Hoe dan ook: het vak moet geleerd worden.  
Vanuit het netwerk worden mooie voorbeelden genoemd van leercoaches en 
intervisiebijeenkomsten. Martine Derks laat weten dat Paul Hennissen mooie aandachtspunten 
geeft voor de begeleidingsbehoefte van zij-instromers, daarin zitten aparte concerns waar 
studiecoaches rekening mee moeten houden. 

® Opvragen aandachtspunten Paul Hennissen. 
 

Zij-instroom cursisten vormen een zeer diverse groep. Hoe verschillend ook: goede begeleiding – 
vanuit op de opleiding maar ook op de werkplek – is in alle gevallen essentieel. Ook om boven tafel 
te krijgen: waar ligt de meest dringende behoefte? Veelal gaat dat om klassenmanagement en 
orde houden (‘de kunst van het overleven’). 
Het delen van ervaringen is ook nu weer van belang. Tevens ligt de vraag voor wat we gezamenlijk 
kunnen oppakken. 

® Komt terug op het novemberoverleg. 
 
Voortgang netwerk 
Vanuit het overleg wordt aangegeven dat continuïteit van het netwerk gewenst is. Kennisdeling, 
onderlinge afstemming en het uitwisselen van ervaringen: het voorziet zonder meer in een 
behoefte. Dat geldt voor de deelnemers, maar ook voor de aangesloten besturen, het 
Arbeidsmarktplatform en OCW. En uiteraard voor de nieuwe leden, NCOI en LOI. 

® Nagegaan zal worden of (een vorm van) verlengde subsidiering vanuit OCW tot de 
mogelijkheden behoort. 

 
Vergaderplanning 
Het netwerk gaat akkoord met de voorgestelde planning (online via Teams)

o Dinsdag 24 november 2020, 14.00 – 15.30 uur 
o Dinsdag 26 januari 2021, 14.00 – 15.30 uur 
o Dinsdag 23 maart 2021, 14.00 – 15.30 uur 
o Dinsdag 25 mei 2021, 14.00 – 15.30 uur 
® Vergaderplanning is hierbij bevestigd en is ook digitaal terug te vinden via 

https://www.paboweb.nl/themas/75#section_625 
 
Thema’s voor vervolgbijeenkomsten  

o Onderwijsprogramma en wijze van opleiden (ook: volwassen bejegening) 
Zie https://www.paboweb.nl/themas/75#section_715 
voor voorbeelden vanuit Avans.  
Het gaat hier om het begeleidingsplan en de algemene regeling. 

® Presentatie vanuit de Marnix? 
o Afstemming van begeleiding opleiding-werkplek 
® Presentatie vanuit iPabo, LOI? 
o Beroepsprocedure 

Het lijkt te ontbreken aan duidelijke afspraken en/of wettelijke voorschriften.  
Zijn er vanuit het netwerk voorbeelden om te delen of pakken we dit zelf op? 

 
 
 
 
 



	 5	

Rondvraag en mededelingen 
Kosten 
Worden er kosten berekend voor het verlengen van het zij-instroomtraject? Deze vraag levert een 
wisselend beeld op. Het kostenaspect is belangrijk; mogelijk zijn er procedures te ontwikkelen ten 
aanzien van verlenging en al dan niet daarmee gepaard gaande kosten. 

® Komt terug op een volgende bijeenkomst. 
 
Alternatieve toetsen 
Zijn er – op dit moment – ervaringen met alternatieve wijzen van toetsing? Vooral met het oog op 
overbelasting van de cursisten. 

® De vraag is bij de collega’s neergelegd en komt in het novemberoverleg terug. 
 
Zelftest 
De in februari gelanceerde zelftest https://www.noa-
online.net/LandingPage.aspx?CompanyId=1576&ProjectId=11212 
is inmiddels ruim 200 keer afgenomen. Opbrengsten via een factsheet zullen voor een volgend 
overleg geagendeerd worden. In maart 2021 staat een algemene evaluatie gepland. 
 
 

Volgende bijeenkomst 
Dinsdag 24 november, 14.00 – 15.30 uur, online via Teams 


