
 
Kennisnetwerk zij-instroom 
       
 
 
 
Aan  : deelnemers netwerkbijeenkomst zij-instroom 
Van  : Barbara de Kort en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : uitnodiging online bijeenkomst 24 november 2020 
Datum  : 17 november 2020 
 
Dag collega’s, 
 
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de volgende online bijeenkomst van het netwerk 
zij-instroom op dinsdag 24 november, 14.00 – 15.30 uur. 
We treffen elkaar viaTeams; de link naar Teams wordt separaat door Henk Verheijde verstuurd. 
 
Hieronder treft u een agenda aan, voorzien van enkele bijlagen. 
 
   
Agenda 
 

1 Opening en welkom 
o Personele wisselingen 

Els Mulckhuyse is voor Viaa de nieuwe coördinator zij-instroom.  
 

2 Naar aanleiding van vorige bijeenkomst 
o Uitkomsten online overleg van 6 oktober 2020 

Afsprakenoverzicht en punten van aandacht (reeds eerder verspreid, bijgevoegd) 
Ook digitaal terug te vinden via https://www.paboweb.nl/themas/75#section_814 

o Kader zij-instroom | bijstelling  
Conform afspraak wordt gewerkt aan de bijstelling van het kader zij-instroom PO. 
Martine Derks (HAN), Paulien Langedijk en Martine Koomen (HvA) buigen zich hierover, 
waarvoor dank! We horen graag de stand van zaken. 

 
3 Vanuit VH, OCW, Inspectie en Commissie Onderwijsbevoegdheden 

o Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen 
Op 12 oktober is het bestuursakkoord getekend tussen OCW, VH en de VSNU over 
de versnelling en versterking van flexibilisering van de lerarenopleidingen. 
https://www.paboweb.nl/posts/2795 
Toelichting en vervolgontwikkelingen ter vergadering. 

o Commissie Onderwijsbevoegdheden 
Stand van zaken, toelichting ter vergadering 

o Inbedding zij-instroom 
Op 10 november vond de tweede bijeenkomst plaats rondom de inbedding. Kim Cober, 
Emilie Holthuis en Truus van Pinxteren hebben hieraan een bijdrage geleverd. Zij zullen 
kort verslag doen van hun bevindingen. Nadere toelichting op de uitkomsten en 
verdere ontwikkelingen ter vergadering.  



 
 

o VH | EVC 
Bijgevoegd treffen jullie het VH concept advies EVC beleid aan dat is opgesteld door de 
betreffende werkgroep. Ook vanuit het netwerk zij-instroom is deelgenomen aan deze 
werkgroep. Het beleidsadvies zal aan de Stuurgroep voorgelegd worden voor 
accordering en besluitvorming; graag neemt de Stuurgroep hierin het advies van LOBO 
mee. Daartoe is een aantal vragen geformuleerd; deze vragen zijn inmiddels onder 
LOBO verspreid. Uitkomsten en vervolg naar aanleiding van de bespreking in de 
Stuurgroep zal geagendeerd worden voor het netwerkoverleg in januari. 

o Inspectie  
De inspectie-onderzoeken zijn afgerond. Annelies Bon is om een korte terugkoppeling 
gevraagd. Zij liet weten dat er volop wordt gewerkt aan de analyses; heel concreet is 
daar op dit moment nog niet veel over te zeggen. Wel is opgevallen uit de gegevens tot 
nu toe dat er soms onduidelijkheid is over de onderlinge taakverdeling met betrekking 
tot de begeleiding en de afspraken die daarover gemaakt worden. Daarom worden er 
aanvullende (online) gesprekken gevoerd met pabo’s en scholen samen. Het doel van 
deze gesprekken is na te gaan wat de wederzijds verwachtingen zijn, wat werkt en wat 
niet in de samenwerking. Dit zou kunnen helpen om tot zinvolle aanbevelingen te 
komen. Wordt vervolgd.  

o OCW | voortgang netwerk en subsidiëring 
De vraag naar mogelijkheden met betrekking tot verlenging van de subsidie voor het 
netwerk staat nog open. Is hier inmiddels meer over bekend? 

o Regioplan_ECBO 
Onderzoek loopt, korte toelichting ter vergadering. 

 
4 Aanbevelingen en uitwerkingen Rapport Van Vroonhoven 

o Tijdens het vorige overleg is afgesproken gezamenlijk aan de slag te gaan met de 
aanbevelingen. Inmiddels heeft ook de 24uurs conferentie 1 hierover plaatsgevonden; 
uitkomsten daarvan kunnen vertrekpunt zijn voor overleg binnen ons netwerk.  
Voorstel is om daarover - binnen deelsessies - in gesprek te gaan; we zouden dit 
bijvoorbeeld voor de januari bijeenkomst kunnen organiseren. 
Nadere afstemming ter vergadering. 

 
5 Thema | Afstemming begeleiding opleiding-werkplek 

o Goede begeleiding - vanuit de opleiding maar ook op de werkplek – is bij zij-instromers 
essentieel. Juist omdat het om zo’n diverse groep gaat. Belangrijk daarbij is de vraag 
waar de meest dringende behoefte ligt? Veelal gaat dat om klassenmanagement en 
orde houden. Het delen van ervaringen is hierin van groot belang. Tevens ligt de vraag 
voor wat we gezamenlijk kunnen oppakken. Truus van Pinxteren zal een korte 
presentatie houden over de werkwijze binnen, en vanuit Agora. 

® Vraag aan het netwerk  
Tijdens het volgende overleg (26 januari 2021) willen we dit thema nogmaals 
bespreken, vanuit een ander perspectief. Avans, iPabo, Marnix en LOI hebben 
eerder aangegeven hier iets over te kunnen vertellen. Wie van jullie zou het 
gesprek in januari willen openen? 

   

 
1 24 uur conferentie is – mede vanwege coronamaatregelen – een vierdaagse ‘onderwijsarbeidsmarkt’ geworden. 
Uitkomsten zijn binnenkort beschikbaar. 



 
6 Kosten verlenging zij-instroomtraject 

o Tijdens de vorige bijeenkomst is geconstateerd dat het antwoord op de vraag of er 
kosten berekend worden voor een verlenging een wisselend beeld oplevert. Mogelijk is 
het zinvol procedures te ontwikkelen ten aanzien van verlenging en al dan niet daarmee 
gepaard gaande kosten.  

® Vraag aan het netwerk   
Wie van de collega’s zou hier iets voor willen voorbereiden, ter verdere 
bespreking in een van de volgende overleggen? 
 

7 Informatief en mededelingen 
o Simone Hoogenboom wees vorige bijeenkomst op een factsheet naar aanleiding van de 

aantallen afnames. Is deze factsheet al openbaar?  
 

8 Rondvraag en sluiting 


