
 
Kennisnetwerk zij-instroom 
       
 
 
 
Aan  : collega’s netwerk zij-instroom 
Van  : Barbara de Kort en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : uitnodiging online bijeenkomst 23 maart 2021 
Datum  : 16 maart 2021 
 
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de volgende (online) bijeenkomst van het netwerk 
zij-instroom op dinsdag 23 maart, 14.00 – 16.00 uur. 
We treffen elkaar via Teams; de link naar Teams is in de begeleidende mail opgenomen. 
 
Hieronder treffen jullie een agenda aan, voorzien van enkele bijlagen. 
 
   
Agenda 
 

1 Opening 
� Welkom en vaststelling agenda 
 

2 Naar aanleiding van vorige bijeenkomst  
� Uitkomsten online overleg dd. 26 januari jongstleden. 

Het concept is medio februari toegestuurd, maar volledigheidshalve nogmaals 
bijgevoegd. 
 

3 Kader zij-instroom (herzien) 
� Tijdens de vorige bijeenkomst is het bijgestelde kader vastgesteld.  Met het oog op de 

realiseerbaarheid van invoering per 1 september is vanuit de werkgroep nog een aantal 
vragen aan de collega’s van het netwerk voorgelegd. De uitkomsten zijn bijgevoegd.  

® De werkgroep wordt gevraagd een korte toelichting te geven op de uitkomsten 
en hun conclusie rondom haalbaarheid te delen. 

 
4 Vanuit OCW, VH, Inspectie en Commissie Onderwijsbevoegdheden 

� OCW | Inbedding 
Yvonne Gielen is gevraagd kort toe te lichten hoe het staat met de inbedding.  

® Wat is de huidige stand van zaken? Is het onderwerp aangemerkt als 
controversieel of niet-controversieel? Hoe staat het met de verdere planning? 

� OCW | Gespreksrondes inbedding 
OCW organiseert - juist met het oog op de inbedding – deze maanden gesprekstafels 
rondom verschillende thema’s, zoals kwaliteitsborging en accreditatie, 
geschiktheidsonderzoeken, financiën, benoemings-vereisten, getuigschriften en 
verantwoordelijkheidsdeling. Leden van het netwerk zij-instroom vanuit 11 instituten 
hebben zich voor deelname en/of voorbereiding aangemeld. De betrokkenheid is groot!  

® Is er al een korte terugkoppeling te geven? 
 



� OCW | Vraag en Antwoord (Q&A) 
In mei 2020 is in samenwerking tussen OCW, VH, VSNU, LOBO, PO-Raad, MBO-Raad en 
VO-raad een 'Vraag en Antwoord (Q&A) zij-instroom en corona’ opgesteld. Onlangs is 
deze Q&A herzien en waar van toepassing aangepast. Naar aanleiding van deze Q&A 
kwamen verschillende vragen; twee daarvan zijn bijgevoegd ter korte bespreking. Het 
betreffende document is op 8 maart onder de collega’s verspreid, maar 
volledigheidshalve nogmaals bijgevoegd. Digitaal tevens terug te vinden via  
https://www.aanpaklerarentekort.nl/lerarentekort/vraag-en-antwoord-zij-instroom-
tijdens-coronacrisis  
of 
 https://www.paboweb.nl/themas/75#section_765 

� OCW | servicedocument ‘vertraging’ 
Tijdens het vorige overleg is geconstateerd dat een servicedocument vanuit OCW  en/of 
DUO met relevante en actuele informatie rondom vertraging op prijs wordt 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.  

® Is er al zicht op een dergelijk document? 
� Inspectie | onderzoek zij-instroom 

Op 25 maart staat de bijeenkomst van de Klankbordgroep van het inspectie-onderzoek 
naar zij-instroom gepland. Dit overleg zal geheel in het teken staan van de uitkomsten en 
bevindingen naar aanleiding van het onderzoek.  

® De voorzitter zal ter vergadering kort vooruitblikken – waar mogelijk - op de 
uitkomsten en aan het netwerk voorleggen waar we op zouden kunnen 
voorsorteren. 

� Commissie Onderwijsbevoegdheden 
De voorzitter van de commissie, Paul Zevenbergen, heeft zijn verslag1 aan de minister 
aangeboden: Hoge lat, lagere drempels. In LOBO verband zal besproken worden wat we op 
kunnen pakken en op welke wijze. Hoe kunnen we uitvoering geven aan de denkrichting? 
De uitkomsten zijn (mogelijk) ook voor de inhoudelijke netwerken van belang. 

 
5 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. 

 
6 Bestuursakkoord | Academische route zij-instroom 

� In het bestuursakkoord is overeengekomen werk te maken van een zogeheten 
academische route zij-instroom. Op welke wijze zou zo’n route ingevuld kunnen 
worden? Hugo Nierstrasz (VH) licht de ins & outs van dit onderdeel van het 
bestuursakkoord toe en stelt daarbij de vraag op welke wijze 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. 

 
1 https://www.onderwijsbevoegdheden.com/post/hoge-lat-lagere-drempels 
 



 
7 Inventarisatie 

� Eerder zijn jullie geïnformeerd over de vraag die bij LOBO is neergelegd naar een 
bredere inventarisatie ten aanzien van verschillende aspecten rondom het traject zij-
instroom. Hierbij wordt gedacht aan onderzoek naar o.a. duur en tijd, bijvoorbeeld: Hoe 
haalbaar is het tijdpad? Hoe wordt met verlengingen omgegaan? In hoeverre spelen 
kosten een rol? Hoe staat hoe met afgestudeerde zij-instromers? Welke specifieke 
struikelblokken zijn of worden er ervaren in de opleiding en/of begeleiding.  
Het voorstel is om ook de PO-Raad bij deze brede inventarisatie te betrekken.  
® Het netwerk wordt gevraagd wie van de collega’s zich – in samenwerking met de PO-

Raad - zouden willen buigen over de concrete vraagstelling. 
 

8 Thema’s voor vervolgbijeenkomsten 
� 25 mei 2021  

Volwassen bejegening (o.a. aanbevelingen rapport Van Vroonhoven) 
® LOI en Avans hebben eerder aangegeven hun ervaringen op dit terrein graag met de 

collega’s te kunnen en willen delen. 
 
Mogelijk: bespreking uitkomsten Inspectie-rapport. 

 
9 Informatief en mededelingen 

 
10 Rondvraag en sluiting 


