
 
Kennisnetwerk zij-instroom 
     
 
Aan  : collega’s netwerk zij-instroom 
Van  : Barbara de Kort en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : uitnodiging online bijeenkomst 25 mei 2021 
Datum  : 18 mei 2021 
 
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de volgende (online) bijeenkomst van het netwerk 
zij-instroom op dinsdag 25 mei, 14.00 – 16.00 uur (uiterlijk). 
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. 23 maart jongstleden. 

Het concept is eerder toegestuurd, maar volledigheidshalve nogmaals bijgevoegd. 
� Bijgestelde kader 

Zijn er nog vragen, wensen en/of ondersteuningsbehoeften met betrekking tot het 
herziene kader? 

� Academische route zij-instroom 
Korte terugkoppeling naar aanleiding van de werksessies HU.  
 

3 Inbedding 
� Terugkoppeling gesprekstafels 

OCW heeft de afgelopen maanden – met het oog op de inbedding - gesprekstafels 
georganiseerd rondom verschillende thema’s, zoals kwaliteitsborging en accreditatie, 
geschiktheidsonderzoeken, financiën, benoemings-vereisten, getuigschriften en 
verantwoordelijkheidsdeling. In een overleg op 8 juni worden de opbrengsten van de 
sessies en vervolgstappen besproken. Graag worden we – indien mogelijk - alvast 
bijgepraat over de huidige standen van zaken en hoe verder. 

� Perspectief op ontwikkelingsgericht assessment. 
Nadere informatie en verkenning hoe een en ander te ontwikkelen. 

 
4 Evaluaties Inspecties en ECBO-Regioplan 

� Regioplan ECBO 
Bijgevoegd zijn de voorlopige conclusies naar het onderzoek zij-instroom. 
Nadere toelichting en bespreking ter vergadering 

� Inspectie 
De bevindingen vanuit de Inspectie hebben enige vertraging opgelopen; volgende 
Klankbordgroep is eind juni gepland. 



 
5 Volwassen bejegening (onder voorbehoud) 

 
6 Inventarisatie 

� Eerder spraken we binnen het netwerk over de vraag die bij LOBO is neergelegd naar 
een bredere inventarisatie ten aanzien van verschillende aspecten rondom het traject 
zij-instroom. Hierbij werd gedacht aan vraagstelling 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.  
 
Namens het netwerk hebben Anke van Riel (Marnix) en Truus van Pinxteren (Agora) zich 
samen met Maarten Lamé (PO-Raad) gebogen over de vraagstelling. Daarbij is 
geconstateerd dat er op dit moment verschillende onderzoeken/evaluaties naar zij-
instroom lopen; het is zinvol om ter vergadering eerst met elkaar af te stemmen aan 
welke concrete informatie nu het meeste behoefte is. 

 
7 Planning bijeenkomsten studiejaar ’21-‘22 

� Voorstel 
Dinsdag 5 oktober 2021, 14.00 – 16.00 uur 
Dinsdag 23 november 2021, 14.00 – 16.00 uur 
Dinsdag 25 januari 2022, 14.00 – 16.00 uur 
Dinsdag 22 maart 2022, 14.00 – 16.00 uur 
Dinsdag 24 mei 2022, 14.00 – 16.00 uur 

 
8 Thema’s voor volgende bijeenkomsten 

� Trajectschets | kennisdeling 
Presentatie van een van de leden vanaf moment van aanmelding tot en met bewijs van 
bekwaamheid. Reflectie en vragen. 

� Inspectierapport 
Uitkomsten en vervolg 

 
9 Informatief en mededelingen 

 
10 Rondvraag en sluiting 


