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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. 24 november 2020 
Datum  : 15 december 2020 
 
 
Deelnemers 

Hester de la Parra (OCW) 
Yvonne Gielen (OCW) 
Hugo Nierstrasz (VH)  
Maarten Lamé (PO-Raad) 
Ron de Bakker (Marnix)  
Lisette Uiterwijk (Marnix) 
Simone Hoogenboom (CAOP) 

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

Femke Zweekhorst (HR) 
 Mirella Lem (Avans)  

Kim Cober (Hs Leiden) 
Anja Liberton (HZ) 
Emilie Holthuis (Inholland) 
Yvonne Franzen (De Kempel) 
Els Mulckhuyse (Viaa) 
Yolanda Konincks (De Kempel) 

Irma Fuchs (Saxion) 
 Paulien Langedijk (HvA) 
 Warner Bruins (CHE) 

Dick Bosch (WinZW) 
Lourens vd Leij (WinZW) 

 Truus van Pinxteren (Agora) 
 Loes Maaijen (Inholland) 
 Jessica Sparrow (SCOH) 
 Remke Heijmans (Thomas More) 
 Martijn Weesing (iPabo) 

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

 Eric Verduyn (NCOI) 
 Martine de Vos (LOI) 
 Jessica Rodermans (HAN) 
 Henriette Hogenkamp (Marnix) 
 Nico den Besten (Driestar) 
 

Afwezig met bericht van verhindering 
Hans de Looze (Haagse Hogeschool) 

 Martijn Weesing (iPabo) 
Carla Hessels (Avans) 
Helen Goudemond (NHLStenden) 

 
Welkom 
Een hartelijk welkom aan alle aanwezigen. Specifiek worden genoemd Loes Maaijen (Inholland) en 
Els Mulckhuyse (Viaa). 
 
Uitkomsten overleg 6 oktober 2020 
Ter kennisgeving vastgesteld; lopende zaken komen terug. 
 
Actueel | Bestuursakkoord | Rapport Merel van Vroonhoven | Extra gelden 
De voorzitter licht de huidige standen van zaken toe. 
Binnen alle actuele thema’s komt specifiek de aandacht voor zij-instroom aan de orde. 
Daarin worden verschillende aandachtsgebieden genoemd, zoals begeleiding, inductie en 
harmonisatie.  
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Inbedding van zij-instroom staat vooralsnog gepland met ingang van ’22 – ’23. Belangrijk bij die 
inbedding is de aandacht voor EVC, voor een ontwikkelingsgericht assessment en routes op maat 
(werken met leeruitkomsten). Binnen het netwerk werken we inmiddels, juist met het oog op de 
inbedding, naar harmonisatie door best practices en kennis te delen en door afspraken te maken 
rond intake, opleiding en begeleiding en EVC. 
 
Verslag van de zogenaamde OCW vierdaagse – dit was aanvankelijk een Tweedaagse maar is 
vanwege coronamaatregelen een vierdaagse onderwijsarbeidsmarkt geworden - is in 
conceptversie gereed. Het is nog niet geheel duidelijk wat de follow up zal zijn.  

® Zodra een en ander openbaar is, zal dit met het netwerk worden gedeeld. 
 
Commissie Onderwijsbevoegdheden 
Op 14 januari 2021 komt een voorlopig (richtinggevend) advies uit. Bekend is inmiddels dat onder 
leraren ook vrees bestaat op het punt van ‘aantasting status’ en ‘aantasting bescherming door 
specifieke bevoegdheid’. De commissie legt de nadruk op het belang van goed HR beleid in de 
scholen en inspraak op dat beleid via een OR/MR of liever nog een Lerarenraad. Verder toezicht via 
inspectie en accreditatie. Het zou zeer wenselijk zijn als de vorming van een ‘beroepsgroep’ verder 
zijn beslag krijgt. 
 
Kader zij-instroom | bijstelling 
Vanuit het netwerk geven verschillende collega’s aan hun medewerking te willen verlenen aan het 
bijstellen van het kader. Het secretariaat zal via het uitwisselen van e-mailadressen en bestanden 
(Dropbox) zorgen voor ‘verbinding’.  

® Deelnemende collega’s zijn Paulien Langedijk (HvA), Martine Derks (HAN), Loes Maaijen 
(Inholland), Anja Liberton (HZ), Lourens van der Leij en Dick Bosch (Windesheim). 

® Komt terug op de volgende bijeenkomst. 
 
Thema | Begeleiding  
Truus van Pinxteren neemt de collega’s mee in haar ervaringen bij Stichting Agora, Zaandam 
 
Traject binnen Agora 

o Intakegesprek met P&O en beleidsmedewerker opleiden en coaching. Tijdens dat 
intakegesprek proberen we een goed beeld te krijgen van de kandidaat zijinstromer, o.a. 
door te kijken of hij / zij een juist beeld van het huidige onderwijs heeft, weet wat zijn / 
haar kwaliteiten en uitdagingen zijn, geven we ook aan dat het een pittig traject is, enz.  

o Wanneer we concluderen dat de kandidaat evt. in aanmerking kan komen voor het 
zijinstroomtraject moet hij / zij eerst stage lopen.  

o Stageperiode: in een groep meekijken, af en toe een activiteit of les verzorgen. Doel: een 
goed beeld van het onderwijs krijgen en checken of dit past bij het beeld dat de kandidaat 
heeft / had. Er is begeleiding op school- en bovenschools niveau.  

o Intakegesprek en gesprek met kandidaat (en evt. leraar in de groep) n.a.v. de stageperiode 
leiden bij een positief beeld tot een start richting geschiktheidsonderzoek.  

o Stage lopen richting geschiktheidsonderzoek: groep leren kennen, namen, regels, kortom 
vertrouwd raken met de groep. Ook hier is er begeleiding op school- en bovenschools 
niveau.  

o Geschiktheidsverklaring? Dan aan het werk. 
o Twee dagen werken, eerst 4 maanden parallel aan collega (dubbele bezetting), kunst van 

het afkijken, veel feedback. Regelmatig een les geven. Bovenschoolse coaching en 
begeleiding en begeleiding van collega in de groep. 

o Tijdens de eerste 4 maanden 2 observaties (nulmeting en eindmeting), samen met  
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o bevindingen van begeleider op school, de bovenschoolse coach en de directeur  
o wordt bepaald of leraar zelfstandig voor de groep kan. 
o Bovenschoolse begeleiding: tijdens de gehele opleiding en daarna als startende  

leraar. Begeleiding op schoolniveau: eerste 4 maanden in de groep, later na schooltijd (of 
indien gewenst / van toepassing uiteraard ook in de groep)  

 
De begeleiding en coaching richt zich op 

o Voornamelijk didactiek en organisatie in de groep. 
o De persoon (je bent weer een lerende met al heel veel bagage, maar die bagage is meestal 

niet gericht op onderwijs).  
 
Ervaringen 

o Heel divers in hoe lerend een zijinstromer zich opstelt, maar ook wat hij / zij al in zijn  
/ haar mars heeft. 

o Net zoals bij studenten uit de voltijd of deeltijd: begeleiding en coaching zorgt er niet  
altijd voor dat een lerende de opleiding tot een goed einde brengt. Anders gezegd:  
vooraf kun je niet altijd goed inschatten of iemand het vak gaat leren. 

o Keuze van school en begeleider is van groot belang. 
o Investering in geld is enorm, de subsidie gaat vrijwel geheel op aan de opleiding, dat  

betekent dat je als bestuur naast het salaris van de zijinstromer, de dubbele bezetting de 
eerste 4 maanden ook veel geld kwijt bent aan de coaching en begeleiding.  

 
Wat doet de opleiding t.b.v. begeleiding 

o De lijnen zijn kort. Er vindt veel overleg plaats, zeker als het urgent is. 
o De opleiding heeft een ‘apart uur’ waarin zijinstromers begeleid worden indien 

wenselijk.  
 
Dank aan Truus van Pinxteren voor het delen van de Agora ervaringen! 
 
Kosten verlenging zij-instroomtraject 
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.  

® De vraag of een verlenging ook gemeld moet worden aan OCW staat nog open; Yvonne 
Gielen zal informatie daarover toesturen. 

 
Informatief 
Simone Hoogenboom laat weten dat de factsheet waaraan gerefereerd wordt binnenkort 
openbaar is. Een brede evaluatie rondom de zelftest staat gepland voor januari. 
 
Rondvraag en sluiting 
Maarten Lamé (PO-Raad) legt de vraag neer in hoeverre er een landelijk beeld is ten aanzien van 
de ‘corona’-vertraging.  

® Voorgesteld wordt een korte inventarisatie hiernaar uit te zetten.  
 
 

Volgende bijeenkomst 
Dinsdag 26 januari 2021, 14.00 – 15.30 uur, online via Teams 


