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Aan  : collega’s netwerk zij-instroom 
Van  : Barbara de Kort en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : uitnodiging online bijeenkomst 26 januari 2021 
Datum  : 20 januari 2021 
 
 
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de volgende online bijeenkomst van het netwerk 
zij-instroom op dinsdag 26 januari, 14.00 – 15.30 uur. 
We treffen elkaar via Teams; de link naar Teams is in de begeleidende mail opgenomen. 
 
Hieronder treft u een agenda aan, voorzien van enkele bijlagen. 
 
   
Agenda 
 

1 Opening 
� Welkom en vaststelling agenda 
 

2 Naar aanleiding van vorige bijeenkomst en binnengekomen vragen 
� Uitkomsten online overleg van 24 november 2020 

Afsprakenoverzicht en punten van aandacht (reeds eerder verspreid, bijgevoegd) 
Ook digitaal terug te vinden via https://www.paboweb.nl/themas/75#section_827 
De presentatie van Truus van Pinxteren (begeleiding) is opgenomen in het verslag, 
maar ook digitaal terug te vinden via https://www.paboweb.nl/themas/75#section_715 

� Vragen uit het netwerk 
Zie bijgevoegd document met een aantal vragen; deze vragen delen we graag met het 
netwerk. 
 

3 Positionering netwerk zij-instroom 
� Tot einde 2020 was voor het (functioneren van het) netwerk een subsidie vanuit de 

OCW beschikbaar. Vanuit de subsidie werden kosten ondersteuning (voorzitter en 
secretarieel) en vergaderkosten betaald. Met de VH is overeengekomen dat waar – 
aansluitend bij het bestuursakkoord – zaken worden opgepakt en uitgewerkt in 
projecten, vergoedingen vanuit de middelen van het akkoord voorhanden zijn. Vergelijk 
het ‘project’ bijstelling kader zij-instroom. Voor het overige zal naar financiering 
gezocht moeten worden, met in gedachten dat het netwerk een ‘eindig’ karakter heeft 
(vanwege voorgenomen inbedding zij-instroom).  
Toelichting vanuit VH? 

 
4 Vanuit Commissie Onderwijsbevoegdheden, VH en OCW  

� Commissie Onderwijsbevoegdheden 
Stand van zaken, toelichting ter vergadering 



 
� VH | Bestuursakkoord  

Standen van zaken voor zover deze betrekking hebben op zij-instroom. 
Zie voor wat betreft de uitwerking ook agendapunt 6 

� OCW | Inbedding zij-instroom 
Op 27 januari is de tweede bijeenkomst gepland rondom de inbedding. 
We worden graag bijgepraat over de huidige ontwikkelingen en eventueel te plannen 
activiteiten. 

� VH | EVC (ontwikkelingen vanuit de werkgroep, Emilie Holthuis) 
Dit studiejaar is (vanuit de VH) een landelijke werkgroep van start gestart gegaan met 
de opdracht ‘Het harmoniseren van EVC-procedures en vrijstellingenbeleid in deeltijdse 
opleidingstrajecten’.  
Eén van de opdrachten van deze werkgroep is om te komen tot een landelijk kader voor 
de professionalisering van de assessor en de organisatie van assessments.  
Daarnaast wordt in kaart gebracht wie op dit gebied al met elkaar samenwerken en 
worden mogelijkheden onderzocht om tot een landelijke registratie van assessoren te 
komen. 

 
5 Kader zij-instroom 

� Conform afspraak is gewerkt aan de bijstelling van het kader zij-instroom PO.  
Paulien Langedijk (HvA), Anja Liberton (HZ), Loes Maaijen (Inholland), Lourens van der 
Leij en Dick Bosch (Windesheim) hebben zich de afgelopen periode hierover gebogen, 
waarvoor dank!  
In het kader zijn o.a. aanvullingen gedaan op het gebied van begeleiding op de 
werkplek, kwaliteitscriteria van de assessoren en het (V)SO. 
Namens de werkgroep is gevraagd onderstaande vragen aan het netwerk voor te 
leggen:  

® welke kansen en belemmeringen worden gezien met betrekking tot de 
mogelijke invoering van het kader in september? 

® wat is er nog nodig vanuit de opleidingen en werkgevers om het voorgestelde 
kader te kunnen invoeren m.i.v. september? 

De uitkomsten, ter bespreking en vaststelling, zijn bijgevoegd. 
� Vanuit het LENA netwerk ontvingen we een – vanwege de coronaperikelen - bijstelling 

van het kader zoals door de Tweedegraads Opleidingen gehanteerd.  
Ter bespreking, de lijn met de bijstellingen overnemen? 

 
6 Begeleiding | Anke van Riel (Partnerschap Marnix) en Alie van den Hengel (Marnix) 

� Een terugkerend thema blijft het punt van begeleiding – vanuit de opleiding maar ook 
op de werkplek. Het delen van ervaringen is hierin van groot belang. Tevens is het 
daarbij ook de vraag wat we gezamenlijk kunnen oppakken.  
Anke van Riel en Alie van den Hengel zullen namens de Marnix de collega’s meenemen 
in hun ervaringen met maatwerk en de rol van de leerkrachtcoach. 

 
7 Bestuursakkoord | Academische route zij-instroom 

� In het bestuursakkoord is overeengekomen werk te maken van een zogeheten 
academische route zij-instroom. Collega Anton Boonen van de HU is uitgenodigd om in 
een ‘pitch’ kort toe te lichten hoe zo’n route ingevuld zou kunnen worden en wisselt 
hier graag met jullie van gedachten over. 

 
 



 
� Hugo Nierstrasz (VH) licht vervolgens de ins & outs van dit onderdeel van het 

bestuursakkoord toe en stelt daarbij de vraag op welke wijze verder uitvoering gegeven 
kan worden aan de realisatie van dit onderdeel, o.a. in het kader van het strategisch 
positioneren in het opleidingsstelsel. Het netwerk zij-instroom is daarbij een voor de 
hand liggende gesprekspartner om – in het kader van harmonisatie en afstemming – 
mee te denken over kansen en belemmeringen. Bijgevoegde notitie zou hiervoor een 
beleidskader kunnen zijn. 

 
8 Inventarisaties 

� Begin december is de inventarisatie uitgezet naar de (corona) vertraging van het zij-
instroomtraject. Bijgevoegd is een overzicht van de reacties. 
Toelichting ter vergadering. 

� Vanuit LOBO is de vraag neergelegd een bredere inventarisatie uit te zetten naar 
verschillende aspecten rondom het traject. Gedacht wordt hierbij aan onderzoek naar 
o.a. duur en tijd (is de 2 jaar toereikend?), hoe met verlengingen wordt omgegaan, hoe 
het staat met afgestudeerde zij-instromers en welke specifieke struikelblokken er zijn of 
ervaren worden in de opleiding en/of begeleiding. Voorstel is ook de PO-Raad bij deze 
inventarisatie te betrekken. 

 
9 Mogelijke thema’s voor vervolgbijeenkomsten 

� Onderstaande thema’s staan nog op het lijstje 
® Aanbevelingen en uitwerkingen Rapport Merel van Vroonhoven. 
® Kosten verlenging  

Dit punt wordt meegenomen in de brede inventarisatie; aan de hand van de 
uitkomsten kan bekeken worden of het zinvol is procedures te ontwikkelen ten 
aanzien van verlenging en al dan niet gepaard gaande kosten. 
 

10 Informatief en mededelingen 
� Zelftest (Simone Hoogenboom, Arbeidsmarktplatform) 

Eerder wees Simone Hoogenboom, Arbeidsmarktplatform, op een factsheet rondom de 
zelftest. ‘Waarom overwegen mensen een carrièreswitch naar het onderwijs? En welke 
beelden hebben ze van het beroep van leraar en het zij-instroomtraject?’ 
https://arbeidsmarktplatformpo.nl/nieuws/bekijk-overstapmotieven-in-factsheet-
carriereswitchers-in-beeld 

 
11 Rondvraag en sluiting 


