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Kennisnetwerk zij-instroom 
 
C O N C E P T 
 
Punten van aandacht en/of actie naar aanleiding van overleg dd. 26 januari 2021 
 
 
Deelnemers (ter info) 
 

Barbara de Kort (LOBO, voorzitter) 
 
Yvonne Gielen (OCW) 
Hugo Nierstrasz (VH)  
Maarten Lamé (PO-Raad) 
Simone Hoogenboom (AP-PO) 
Ron de Bakker (Marnix)  
Lisette Uiterwijk (Marnix) 
Elke Troost (Marnix)  
Lieke Ijzermans (Fontys) 

 Kevin Kettering (Iselinge) 
 Antoinette Schomaker (HAN)  

Femke Zweekhorst (HR)  
Kim Cober (Hs Leiden) 
Anja Liberton (HZ) 
Ben Snoeijink (iPabo) 
Emilie Holthuis (Inholland) 
Loes Maaijen (Inholland) 
Yvonne Franzen (De Kempel) 
Els Mulckhuyse (Viaa) 
Yolanda Konincks (De Kempel) 
Irma Fuchs (Saxion) 

 Paulien Langedijk (HvA) 
 Martine Koomen (HvA) 
 Warner Bruins (CHE) 

Dick Bosch (WinZW) 
Lourens vd Leij (WinZW) 

 Truus van Pinxteren (Agora) 
 Loes Maaijen (Inholland) 
 Carla Hessels (SKOD)  

Jessica Sparrow (SCOH) 
 Remke Heijmans (Thomas More) 

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

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

Hans de Looze (Haagse Hs) 
 Ebru Turan (Hs Leiden) 

 
Silvia van Spronsen (LOBO)

 
Kader zij-instroom 

Het bijgestelde kader wordt door de betreffende werkgroep gepresenteerd. Er zijn o.a. 
aanvullingen gedaan op het gebied van begeleiding op de werkplek en kwaliteitscriteria van 
de assessoren en het (V)SO. Via een aantal korte vragen zullen de collega’s nog gevraagd 
worden naar haalbaarheid voor invoering per september 2021. Het nieuwe kader is 
vastgesteld. 

® Het ‘nieuwe’ kader is digitaal terug te vinden via 
https://www.paboweb.nl/themas/75#section_682 

 
Complimenten voor de werkgroep en dank voor de bijstelling! 

 
Positionering netwerk 

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. Een voorbeeld daarvan is de werkgroep ‘Bijstelling kader zij-
instroom’. Voor het overige zal naar financiering gezocht moeten worden, met in 
gedachten dat – vanwege de voorgenomen inbedding - het netwerk een ‘eindig’ karakter 
heeft. 
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OCW | inbedding zij-instroom 
Vanuit OCW zal de vraag komen mee te denken en/of deel te nemen aan de verschillende 
thema-gespreksrondes met betrekking tot de inbedding. Het netwerk zij-instroom is daarbij 
een logische verbinding en gesprekspartner.  

® De uitnodiging zal ook met het netwerk worden gedeeld.1 
 
VH | EVC 

Het beleidsadvies wordt verder vormgegeven. Vanuit het netwerk is o.a. Emilie Holthuis 
(Inholland) bij de werkgroep betrokken. Eén van de opdrachten van de werkgroep is te 
komen tot een landelijk kader voor de professionalisering van de assessor en de organisatie 
van assessments. Daarvoor wordt momenteel in kaart gebracht wie op dit gebied al met 
elkaar samenwerken. Ook worden mogelijkheden onderzocht om tot een landelijke 
registratie van assessoren te komen. Input daarvoor is verzameld o.a. via de leden van dit 
netwerk. In het nieuwe kader zij-instroom is op deze ontwikkeling al voorgesorteerd. 

® Een analyse van de resultaten tot nu toe is als bijlage toegevoegd.   
 

LENA |Geschiktheidsonderzoeken tijdens Corona 
De werkwijze zoals LENA deze voorstelt wordt door het netwerk onderschreven en 
overgenomen.  

® Dit document is digitaal terug te vinden via 
https://www.paboweb.nl/themas/75#section_765 

 
Vertraging | inventarisatie 

De quick scan naar ‘corona’ vertraging is door een groot deel van de collega’s ingevuld, 
waarvoor dank. Om in algemene zin meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de duur 
van het traject is een breder onderzoek gewenst. In samenspraak met de PO-Raad zullen 
vragen geformuleerd worden. 

® Komt terug op de agenda. 
 
Vertraging | algemeen 

Een servicedocument vanuit OCW (of DUO) met relevante en actuele informatie rondom 
vertraging wordt op prijs gesteld; wie bepaalt wat, hoe zit het financieel en contractueel, 
moet er opnieuw getekend worden, hoe vaak kan verlenging aangevraagd worden en voor 
hoe lang, etc. Het is goed om hierover een eenduidig geluid te kunnen afgeven. 

® Yvonne Gielen (OCW) zegt toe hier achteraan te gaan. 
 
Los daarvan staat de vraag of je alles moet willen standaardiseren. Bij kleine aantallen zijn 
‘op maat’ oplossingen makkelijker dan bij grotere aantallen; verschillende factoren spelen 
een rol en daarbij heb je ook te maken met verschillende partijen en betrokkenen. 

 
Kosten 

Opnieuw komt het aspect van de kosten voor (begeleiding in) het traject aan de orde; deels 
heeft dat ook te maken met de dubbele bezetting die gehanteerd wordt. Ook van belang: 
het afwegen van en informeren over de juiste route - zij-instroom, verkorte deeltijd, 
mijlpalenregeling. 
Dit onderwerp komt terug op een volgend overleg.  

® Vanuit de Marnix (Anke van Riel) is aangegeven daar meer over te kunnen vertellen, 
ook met betrekking tot de RAP. 

 
1 Dit is inmiddels gebeurd, een groot aantal collega’s heeft zich aangemeld voor de verschillende gespreksrondes. 
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Wiscat 

De discussie rondom de normering van de Wiscat blijft nu en dan terugkeren; opnieuw 
wordt gewezen op de richtinggevende afspraken die we hierover maakten, zie 
https://www.paboweb.nl/themas/75#section_690 
Afspraak is gemaakt dat de leden van het netwerk zich (ook) aan deze afspraken houden. 

 
OCW | vraag en antwoord 

In mei 2020 is een ‘vraag en antwoord’ zij-instroom en corona opgesteld, zie  
https://www.aanpaklerarentekort.nl/lerarentekort/vraag-en-antwoord-zij-instroom-
tijdens-coronacrisis .  

® In verband met de actuele ontwikkelingen wordt aan een update van deze ‘vraag en 
antwoord’ gewerkt; naar verwachting eind februari beschikbaar. 

 
Geschiktheidsonderzoek en geldigheid  

In principe is er een geldigheidsduur van 2 jaar; momenteel zijn er echter van verschillende 
kanten signalen dat zij-instromers geen plek vinden of langer moeten wachten om te 
kunnen beginnen. Welke gevolgen heeft dat voor de geldigheidsduur? 
Met het oog op de langere wachttijden: is de behoefte aan zij-instromers mogelijk 
afgenomen? Deze geluiden komen ook terug in de feedback van www.onderwijsloket.com 
Het kan zijn dat het gaat om een corona-gerelateerd verschijnsel; met name wat 
begeleiding betreft is de zij-instromer nu lastiger ‘in te roosteren’. Ook is er verschil te zien 
in moment van aanmelden en mogelijk langer moeten wachten. 

® Dit punt zal worden meegenomen in de bredere vraagstelling rondom instroom, 
uitstroom, plaatsing en duur. 

 
Thema’s volgende bijeenkomst2 
 Begeleiding | maatwerk en rol van leerkrachtcoach 

Anke van Riel en Alie van den Hengel namens de Marnix. 
  

Academische route zij-instroom 
 HU Anton Boonen 
 
Rondvraag en sluiting 

Vanwege het grote aantal deelnemers en de doorgaans volle agenda wordt de volgende 
keer 2 uur tijd uitgetrokken voor dit overleg. 

 
 
 
 
 
 

Volgende bijeenkomst 
Dinsdag 23 maart 2021, 14.00 – 16.00 uur, online via Teams 

 
2 Deze onderwerpen stonden aanvankelijk voor het overleg van 26 januari gepland; om voldoende tijd te kunnen 
inruimen voor beide onderwerpen is besloten deze naar het maartoverleg te verplaatsen. Met dank aan HU en de 
Marnix voor de flexibiliteit! 


