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Kennisnetwerk zij-instroom 
 
 
 

Punten van aandacht en/of actie naar aanleiding van overleg dd. 23 maart 2021 
 
 

Voorzitter 
Barbara de Kort  
 
Leden 
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) 

 
 
Secretariaat 
Silvia van Spronsen (LOBO)

 
 
Uitkomsten online overleg 26 januari 2021 
Er zijn geen op- of aanmerkingen; concept wordt hierbij vastgesteld. 
 
Kader zij-instroom 
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; vooralsnog worden geen belemmeringen gezien om – 
binnen de mogelijkheden – een en ander vorm te gaan geven. 
 
Naar aanleiding van het bijgestelde kader is het voorstel om met elkaar in gesprek te gaan over de 
wijze hoe je het traject kunt inrichten. Het gaat daarbij met name om het idee van kennisdeling: hoe 
pak je het aan, wat werkt, welke varianten zijn er binnen de mogelijkheden. Doel is niet een totale 
harmonisatie. 

® Vraag komt terug op een volgend overleg. 
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Vragen vanuit netwerk 
Naar aanleiding van de onlangs verschenen Q&A zijn er verschillende vragen gesteld, met name 
rondom het punt van de duur van de docenttaken-ervaringen. De voorzitter licht toe dat de 
handelingswijze van LENA hierbij als voorbeeld dient: zo zou je het kúnnen doen. Het is géén 
verplichting. Tenslotte gaat het vooral om de uitvoerbaarheid. 
 
NB Inmiddels is gebleken dat de tekst in de Q&A verwarring oproept. Het betreft het deel dat gaat 
over ‘vier maanden ervaring met docenttaken’. Bedoeld is het volgende: wie een 
geschiktheidsonderzoek aanvraagt, dient over recente ervaring (niet ouder dan vier maanden) met 
docenttaken te beschikken.  
 
Bewegingsonderwijs 
Vanuit het netwerk is gesignaleerd dat er voor zij-instromers een hobbel ontstaat in het voldoen aan 
de eisen van de kennisbasis bewegingsonderwijs. Voorstel is om hierin ‘harde eisen’ los te laten en 
meer op zoek te gaan naar ‘transfer’ en alternatieven. Dit punt is binnen LOBO aan de orde geweest 
met het verzoek hier actief op toe te zien. 
 
Inbedding 
Yvonne Gielen licht de stand van zaken toe. Momenteel worden er – op initiatief van OCW -
verschillende gesprekstafels georganiseerd rondom thema’s zoals kwaliteitsborging en accreditatie, 
geschiktheidsonderzoeken, financiën, benoemings-vereisten, getuigschriften en 
verantwoordelijkheidsdeling. De input die wordt opgehaald is waardevol en essentieel bij de verdere 
ontwikkelingen. Naar verwachting zijn er tijdens het volgende overleg in meer concrete zin 
uitkomsten beschikbaar. Nadere afspraken zullen nodig zijn in verband met het verder inkleuren van 
de wetgeving. 

® Komt terug op het overleg van mei. 
 
Servicedocument ‘vertraging’ 
Afgezien van de onlangs gepubliceerde Q&A is er geen specifiek document opgesteld rondom 
‘vertraging’. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het bij vertraging – overigens niet alleen in 
het kader van Corona – niet altijd helder is wat de gang van zaken dient te zijn. Aan de collega’s 
wordt dan ook gevraagd naar een procedure-beschrijving. Emilie Holthuis laat weten dat Inholland 
inmiddels een dergelijke beschrijving heeft opgesteld.  

® Procedure-beschrijving Inholland zal met de collega’s worden gedeeld. Met dank aan Emilie! 
 
Inspectierapport 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.  
Door de voorzitter is kritisch gereageerd op de eerste bevindingen: onvoldoende geëxpliciteerd, een 
heldere context ontbreekt evenals een concrete doelstelling. Het is op dit moment nog te vroeg om 
vooruit te kunnen blikken op de definitieve uitkomsten.  

® Komt terug op het overleg van mei. 
 
ECBO 
Ook vanuit ECBO loopt op dit moment een evaluatie-onderzoek naar zij-instroom. Medio april 
schuift de voorzitter aan bij een bijeenkomst waar de bevindingen gepresenteerd zullen worden. 

® Komt terug op het overleg van mei. 
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Commissie Onderwijsbevoegdheden 
In LOBO verband is binnen deelsessies besproken wat we op kunnen pakken uit het 
voorzittersverslag en op welke wijze. Hoe kunnen we uitvoering geven aan de denkrichting? De 
uitkomsten zijn (mogelijk) ook voor de inhoudelijke netwerken van belang. Er wordt gewerkt aan 
een reactie vanuit de VH – met daarin tevens input van LOBO en ADEF. Wordt vervolgd. 

® Komt terug op een van de volgende overleggen. 
 
Begeleiding 
Anke van Riel en Alie van den Hengel nemen de collega’s mee in de ervaringen vanuit de Marnix met 
maatwerk. Ook wordt de rol van de leerkrachtcoach toegelicht. De presentatie is terug te lezen via 
https://www.paboweb.nl/themas/75#section_715 
Voor vragen en of nadere toelichting op de wijze van werken kan contact opgenomen worden met 
Anke anke1.vanriel@hsmarnix.nl 
Veel dank aan beide collega’s voor het delen van hun ervaringen! 
 
Academische route zij-instroom 
Hugo Nierstrasz neemt dit over van Anton Boonen1  
Context wordt geschetst evenals de (nieuwe) mogelijkheden. Wat is het precies en waarom? Welke 
kansen liggen er? De presentatie is digitaal terug te lezen via 
https://www.paboweb.nl/themas/75#section_715 
Vanuit de HU worden er twee werksessies georganiseerd; desgevraagd melden HvA, Hs Leiden en 
Saxion zich hiervoor aan.  
 
Inventarisatie 
Eerder is het netwerk geïnformeerd over de vraag vanuit LOBO 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.  
Op de vraag wie vanuit het netwerk bereid is mee te denken - in samenwerking met de PO-Raad - 
over de concrete vraagstelling wordt positief gereageerd door Truus van Pinxteren (Agora) en Anke 
van Riel (Marnix). 

® Vanuit het secretariaat zal de verbinding worden gelegd tussen Truus, Anke en de PO-Raad. 
Komt terug op het overleg van mei. 

 
Bijeenkomst 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. De Marnix (Elke Troost) biedt aan mee te denken. 

 
Mogelijke vervolgthema’s 

o Inspectierapport en evaluatieonderzoek zij-instroom 
o Kennisdelen: Inrichting zij-instroom traject 

 

 
1 HU/Marnix/UU: oriëntatie op academiseren zij-instroom gestopt. Professionals hebben minder academisch 
georiënteerde leervragen. 
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Rondvraag en sluiting 
Er wordt gevraagd naar literatuurtips rondom volwasseneneducatie. De Marnix lijkt over een 
zogenaamd Whitepaper te beschikken; dit paper zal worden verspreid onder de collega’s. Met dank 
aan Elke Troost voor het delen! Is ook terug te vinden via 
https://www.paboweb.nl/themas/75#section_715 
 
Om 15.45 uur sluit de voorzitter het overleg, na dankzegging aan alle betrokkenen voor collegiale 
bijdragen en inbreng! 
 
 

Volgende bijeenkomst 
 Dinsdag 25 mei 2021, 14.00 – 16.00 uur, online via Teams 


