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Kennisnetwerk zij-instroom (CONCEPT) 
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Welkom 
Een hartelijk woord van welkom aan allen! In het bijzonder geldt dat voor Claudie Grgic van de PO-
Raad; zij schuift vandaag voor het eerst aan. 
 
Uitkomsten online overleg 23 maart 2021 
Er zijn geen op- of aanmerkingen; concept wordt hierbij vastgesteld. 
Ten aanzien van bewegingsonderwijs wijst de voorzitter op een recent verschenen artikel van 
pabodocenten bewegingsonderwijs, zie https://www.paboweb.nl/posts/3176 

‘De opleiding tot leraar basisonderwijs geeft de afgestudeerde leerkracht de bevoegdheid om 
aan kleuters bewegingsonderwijs te geven en aan alle groepen ‘brede context’ activiteiten. 
Deze brede contextactiviteiten omvatten al het bewegen en spelen dat op een basisschool 
plaatsvindt naast bewegingsonderwijs, zoals buitenspelen, schoolkampen, sportdagen, 
bewegend leren, et cetera. In dit artikel zoomen we in op wat dat betekent voor de vele 
opleidingsvarianten van de Pabo die er zijn.’ 

® Binnen LOBO zal het gesprek hierover worden aangegaan, mogelijk komt het ook terug bij 
dit netwerk. 

 
Kader zij-instroom 
In principe wordt uitgegaan van invoering per 1 september.  

® Mochten er collega’s zijn die hobbels zien of belemmeringen ervaren bij het hanteren van 
het nieuwe kader: laat het vooral weten! 
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Er zijn vragen rondom het advies ten aanzien van het betrekken van de examencommissie; dit is niet 
helemaal vrijblijvend. (Toewerken naar) inbedding betekent dat de rol van de examencommissie hoe 
dan ook een ‘conditio sine qua non’ zal zijn: de examencommissie ziet toe op verschillende zaken en 
is daarbij ook verantwoordelijk.  

® Aanbeveling is om voor te sorteren op maximale betrokkenheid van de examencommissie. 
 
Beroeps- en bezwaarprocedure 
Er zijn vragen gesteld met betrekking tot beroep- en bezwaarmogelijkheden. Dat kan betrekking 
hebben op uitkomsten op het geschiktheidsonderzoek of certificaat van bekwaamheid. Totdat de 
inbedding is gerealiseerd wordt qua procedure voorgesteld de regeling van de Marnix te hanteren 
‘Regeling zij-instroom toelating, onderwijs en toetsing’ 
Deze regeling wordt als bijlage meegestuurd maar is ook digitaal te vinden via 
https://www.paboweb.nl/themas/75#section_715 
 
De HvA kent een aparte klachtenprocedure voor het geschiktheidsonderzoek ‘Klachtenprocedure 
HvA geschiktheids- en bekwaamheidsonderzoek zij- instroom in beroep’ 
Ook deze regeling wordt als bijlage meegestuurd en is digitaal terug te vinden via 
https://www.paboweb.nl/themas/75#section_715 
 
Dank aan de collega’s van de Marnix en HvA voor het delen van hun regelingen en procedure! 
 
Volwassen bejegening | Elke Troost en Meike Broecheler (Marnix Academie) 
Ter introductie brengt de voorzitter enkele punten uit de steekwoorden rapportage van ECBO onder 
de aandacht: volwassen bejegening is zonder meer een issue. Zij-instromers geven aan onvoldoende 
op maat behandeld en onvoldoende als volwassenen beschouwd te worden. Ook in het licht van 
inbedding is dit een belangrijk punt! 
Elke en Meike nemen de collega’s mee in de kenmerken van het leren van (hoogopgeleide) 
volwassenen en didactische uitgangspunten in deeltijdonderwijs/zij-instroom.  
Een aantal jaar geleden is de hele opleiding opnieuw ontworpen en ingericht, met een programma 
niet als afgeleide van de voltijd maar compleet en studeerbaar voor de betreffende doelgroep. Na 
onderzoek is een whitepaper opgesteld ‘Een deeltijdopleiding die aansluit op het leren van 
(hoogopgeleide) volwassenen’, zie https://www.paboweb.nl/themas/75#section_715 
 
Kort en krachtig 

o Waar bewegen we mee met de wensen van de lerende en waar zijn we de meer-wetende 
partner? 

o Balans zoeken tussen vraag gestuurd waar mogelijk en aanbod gestuurd waar nodig 
o Flexibilisering en maatwerk is geen doel maar middel 
o Tegemoet komen aan doelgroep door afstemming (vrijstelling, didactiek) 

 
Kenmerken van het leren van (hoogopgeleide) volwassenen 

o beschikt over een reeds opgebouwd referentiekader  
o beschikt over een opgebouwde professionele identiteit  
o ervaart andere emoties tijdens het leren  
o combineert studie met werk en/of gezin  
o steeds vaker: staat al met groepsverantwoordelijkheid voor de groep  

 
Deze groep is kritisch, gemotiveerd, bevindt zich doorgaans in het ‘spitsuur’ van hun leven, en leert 
sneller. 
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Vier didactische uitgangspunten  
o Samen maken we het betekenisvol 
o Je neemt jezelf altijd mee  
o Je hoeft het niet alleen te doen  
o Wie ziet dit anders? Waar schuurt dit?  
o Vijfde didactisch uitgangspunt? Hoe aansluiten bij (aanstaande) leerkracht die al 

groepsverantwoordelijkheid draagt?  
 
Kernwoord is verbondenheid 

o Aansluiten op het leren van volwassenen, onderwijs dat inspireert en vormgegeven is vanuit 
verbondenheid  

 
Evaluatie tot nu toe 

o Veel tevredenheid 
o Minder uitval tijdens de opleiding maar ook daarna 
o Studenten voelen zich (mede) verantwoordelijk voor de opleiding, denken mee. 
o Voelt meer als community.  
o Werkveld is enthousiast, 

 
De opmerkingen in de mentimeter die tijdens het overleg is uitgezet worden verzameld en komen 
op een volgend overleg terug.  
 
Reacties van collega’s op de presentatie  

� Avans herkent zich in het verhaal van de Marnix en sluit zich aan bij de uitgangpunten.  
Daar worden overigens wel problemen gezien bij (sommige) docenten: het vereist een soort 
mindset om volwassen mensen te begeleiden. Via persoonlijke begeleiding wordt getracht 
aan te sluiten bij individuele behoeften maar ook daarin zijn grote verschillen.  
Deze wijze van opleiden vereist intervisie en professionalisering. Het valt of staat tenslotte 
bij de mensen die het uitvoeren. 

� Haagse Hogeschool geeft aan instituutscoaches in te zetten. Ook vanuit de school is er 
begeleiding en wordt de kandidaat gemonitord. Het is een prachtig traject maar ook een 
zoektocht. Vaak duurt het even voordat de meest geschikte weg gevonden is. 

� In dit verband noemt de voorzitter ook het belang van subjectivatie (Biesta): ‘Beschouw een 
ander niet als object waar kennis in gegoten wordt, maar neem de ander serieus in wat 
hij/zij kan en weet. Ga samen in een dialogische relatie aan de slag.’ 

� Als docent is er ook veel te leren, de ‘mindset’ kwam al eerder ter sprake. In hoeverre sta je 
ervoor open? 

 
Elke en Meike worden hartelijk bedankt voor hun inspirerende verhaal; de volledige presentatie is 
inmiddels aan de collega’s nagestuurd en ook digitaal terug te vinden via 
https://www.paboweb.nl/themas/75#section_715 

® Op basis van de uitkomsten van de mentimeter zullen we met elkaar opnieuw het gesprek 
aangaan, mogelijk in deelsessies. 

 
Inventarisatie 
De behoefte is uitgesproken aan grootschalig, breder onderzoek naar ‘het wel en wee’ van de zij-
instromer, ook – of vooral – nadat hij/zij zij-instromer af is. Namens het netwerk hebben Anke van 
Riel (Marnix) en Truus van Pinxteren (Agora) zich samen met Maarten Lamé (PO-Raad) gebogen over 
de vraagstelling.  
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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. 
In een eerder stadium zijn voornamelijk kwantitatieve inventarisaties uitgezet: naar aantallen zij-
instromers, instroommomenten, uitval tijdens geschiktheidsonderzoek, uitval gedurende traject, 
vertraging etc. Uit het binnenkort te verschijnen rapport van ECBO blijkt de uitval in de praktijk mee 
te vallen, dat is op z’n minst een opmerkelijke conclusie. Er is echter weinig bekend vanaf het 
moment dat de zij-instromer ‘bekwaam’ is verklaard, tot het beroep is toegelaten en als zodanig aan 
de slag gaat. Wat vindt de cursist – in retroperspectief – van het zij-instroomtraject dat hij/zij heeft 
gevolgd? Voldoet het traject – en de duur van de opleiding – aan de verwachtingen? Voel je je na 
afronding van het traject ook daadwerkelijk bekwaam. 
 
Afgezien – of naast – de huidige en nog lopende onderzoeken (Inspectie en ECBO) is het dus vooral 
de vraag hoe we kunnen voortbouwen op inzichten die de huidige onderzoeken opleveren? En ook: 
waar zijn wij als netwerk naar op zoek? Wat brengt ons verder? 
 
Een aantal ‘brand’punten vanuit de vergadering 
Getuigschrift 
  Wordt het getuigschrift net zo gewaardeerd als het diploma?  

Als je wisselt van baan, hoe zijn dan de ervaringen? 
Is getuigschrift /bekwaamheidsverkaring afdoende? 

Profielen 
Welke profielen passen bij een zij-instromer? Profielen te bedenken die passen bij juiste route? Zij er 
bepaalde kenmerken die zouden matchen met een bepaald profiel? Of andersom. 

Werkveld 
Hoe kijkt het werkveld op de langere termijn naar de zij-instromer? Wordt dit als duurzame variant 
gezien die altijd zal blijven – los gezien van het lerarentekort – of blijft het een soort ‘uit nood 
geboren’. Er wordt veel geïnvesteerd in zij-instroom, levert veel goeds op, bijvoorbeeld ook in flexibel 
denken. Maar vindt het werkveld dit ook? 

Meerwaarde 
In algemene zin wordt ZiB gezien als echt een andere doelgroep dan bijvoorbeeld (verkorte) deeltijd. 
Ook van belang ivm doorontwikkeling van de zij-instroom en verdere professionalisering. Zij-
instromer is van meerwaarde, brengt ‘iets anders’ mee (werk naar werk). 

Context 
Context is belangrijk: nu vanwege lerarentekort maar hoe zit dat op de langere termijn? 

Strategische personeelsplanning en lerende organisatie 
Hoe hangt het behoud van een zij-instromer op langere termijn samen met de strategische 
personeelsplanning?( zie rapport OCW, grote uitval in de groep 30 – 45)  
En vanuit het belang van een lerende organisatie: behoud zij-instromer met rol schoolleider, kunnen 
we dat aantonen? 

Bestuursakkoord 
In het licht van het bestuursakkoord – en de consequenties van de mogelijk uitwerkingen (meer 
differentiatie) zullen allerlei varianten naar elkaar toegroeien. Zij-instroom als groep zal dan misschien 
verdwijnen, maar als type docent niet.   

Mindset 
Er zal een mindset moeten plaatsvinden, terug naar hoe het was kan eigenlijk niet meer. Dit zal 
overigens wel per regio verschillend zijn.  

Verschillende factoren 
Er spelen op dit moment verschillende kwesties die van invloed kunnen zijn; maatschappelijk, 
bestuurlijk, technologisch, economisch, het blijft dus een beetje koffiedik kijken waar het heen gaat.  

Kosten 
 Ja, zij-instromers zijn duur, maar het levert ook veel op. 
Zij-instroom naar inductie 
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Hoe verloopt de overgang van zij-instroom naar inductie? Zijn er tendensen, faciliteiten, 
ontwikkelingen? 

 
Vastgesteld wordt dat er eigenlijk behoefte is zij-instroom te ‘framen’ qua ontwikkelingen en 
verwachtingen. Hoe kunnen we het toekomstig landschap van de zij-instromer schetsen – in het 
licht van de flexibilisering? Aan de kant van de opleiding, maar ook aan de kant van de besturen? 
Daarnaast wordt geconstateerd dat het belangrijk is de zij-instromer als type docent te behouden! 
In die zin zal de vraagstelling sturend zijn, om zodoende ergens uit te komen.  

® Als de contouren van de vragen duidelijk zijn, kunnen deze uiteraard ook aan het netwerk 
voorgelegd worden. 

 
Inbedding 
In de periode maart-mei zijn verschillende gesprekstafels georganiseerd rondom verschillende 
onderwerpen. De koepels maar ook een afvaardiging uit de praktijk (tevens leden van dit netwerk) 
hebben aan deze sessies deelgenomen. 
Hieronder in staccato de grove uitkomsten; op 8 juni zal met betrokkenen het gesprek verder 
worden aangegaan. 
 
Geschiktheid en toelating 

o Wens om geschiktheidsverklaring te behouden als benoemingsvereiste. Dit om mensen die van werk 
naar werk gaan voor het onderwijs te behouden. 

o Vastleggen van tijdpad geschiktheidsonderzoek 
o Verduidelijken geldigheidsduur geschiktheidsverklaring 
o Verduidelijken rol examencommissie 

 
Begeleiding 

o Behouden van tripartiete ovk 
o Onderzoeken rol werkgever en rol opleiding 
o Onderzoek kosten (dubbele bezetting) 
o Verbreding in verbinding met Samen Opleiden 

 
Afronding/diplomering 

o Werken naar reguliere getuigschriften en titulatuur 
 

Regionalisering 
o Juridisch geen consequenties 

 
Accreditatie 

o Harmoniseren met reguliere lerarenopleidingen 
o Verkennen op welke wijze het geschiktheidsonderzoek binnen accreditatie meegenomen kan worden 

 
Financiële uitwerking 

o Er wordt een vervolgonderzoek gestart naar wijze van bekostiging. Komt terug na de zomer. 
o Hierbij wordt ook de overgangsregeling meegenomen. 

 
Proces 

o Medio juni verschijnt de Kamerbrief met standen van zaken rondom het lerarenbeleid. 
o In het najaar staat de internetconsultatie gepland. Studiejaar ’22 –’23 wordt besteed aan de 

voorbereiding van het wetsvoorstel; studiejaar ‘23’-24 inbedding zij-instroom gerealiseerd. 
o Geen belemmering voor huidige of nog te starten zij-instromers.  
o Uitkomsten van 8 juni zullen met het netwerk worden gedeeld. 

 
Reacties vanuit de vergadering (algemeen) 
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� Experiment leeruitkomsten geeft mogelijkheden.  
� Dubbele bezetting is een bestuurs-investering, maar noodzakelijk voor succes (rendement) 
� Belang van ‘goede matching’: welke route past het best. 
� Hoe zit het met studiepunten, wat betekent dit voor de opleidingen? 
� Moeten er geen kaders afgesproken worden? 
� Hoe zit het met de subsidie? 
� Dialoog met partnerschappen? 

 
Geconcludeerd wordt dat er veel vragen zijn en nog veel ‘losse eindjes’. 

® Onderwerp wordt geagendeerd voor het volgende overleg, in combinatie met het 
intakeassessment. Vanuit het netwerk kunnen daar ook voorstellen voor worden gedaan. 

® Uitkomsten 8 juni worden gedeeld. 
 

Ontwikkelingsgericht assessment  
De ambitie is om bij Iedereen die het leraarschap voor ogen heeft een soort intakeassessment af te 
nemen waarbij iemand ontwikkelingsgericht geadviseerd zou kunnen worden welke route het meest 
passend is. Dat is een hoge ambitie; eerder is al geconstateerd dat niet alles in een assessment 
zichtbaar of te ontdekken is. Maar we hebben wel veel ervaring: wat zie je wel en wat niet? 
Voorstel is – om beargumenteerd advies te kunnen geven - bij wijze van proef te starten met dit 
bredere assessment binnen de zij-instroom. Ervaringen daarbij kunnen meegenomen worden in de 
doorontwikkeling. 
 
Vanuit de vergadering wordt gesuggereerd ook op dit punt aan te haken bij de werkgroep EVC. 
Mogelijk kunnen we dingen met elkaar combineren, mede in het licht van pilots1 
die gaan draaien. 

® De voorzitter zal zorgen voor koppeling met de werkgroep EVC (VH, Hugo Nierstrasz), mede 
in het licht van het bestuursakkoord. 

 
Evaluatie ECBO 
Het betreft hier een ander type, vooral kwalitatief, onderzoek naar o.a. tevredenheid en 
haalbaarheid. Uitkomsten zitten meer in de aanbevelingen sfeer: wat kunnen we meegeven richting 
inbedding. Ook hier overigens opnieuw het belang van het managen van verwachtingen. 
Hoe kunnen we een kandidaat zo goed mogelijk naar de goede route begeleiden. 
 
Planning 
De voorgestelde data zijn hierbij vastgesteld. Met de onderwerpen die nu en de komende periode 
aan de orde zullen zijn is het zinvol elkaar met deze frequentie te ontmoeten.  
De planning is ook digitaal te vinden via https://www.paboweb.nl/themas/75#section_625 

 
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 
 
 
 

 
1 Vraag wie eventueel mee wil doen in een pilot zal binnenkort aan het netwerk worden voorgelegd. 
 



	 7	

Ten aanzien van de vorm (online versus fysieke bijeenkomst) wordt vooralsnog gekozen voor een 
combinatie. Er zitten veel voordelen aan online vergaderen maar het is ook goed om elkaar nu en 
dan ‘live’ te treffen. Het overleg van 25 januari 2022 en 24 mei 2022 zullen we - uiteraard onder 
voorbehoud - in Utrecht (Domstad) organiseren. 
 
Thema volgende bijeenkomst 

o Inspectierapport, uitkomsten en vervolg 
o Trajectschets over de volle breedte  
o Intakeassessment 
o Vormgeving en invulling flexibele deeltijd (voorbeeld en kennisdeling, Avans?) 
o Uitkomsten mentimeter Marnix en vervolggesprek  

 
Rondvraag 
Simone Hoogenboom (Arbeidsmarktplatform PO) wijst de collega’s op de handreiking die onlangs is 
verschenen ‘Aan de slag voor de klas’. 

‘Wat is nodig om een carrièreswitch van de financiële sector naar het onderwijs soepel te 
laten verlopen? Uit welke stappen bestaat deze overstap eigenlijk en wie is waar 
verantwoordelijk voor? De reis van een baan in de financiële sector naar een baan voor de 
klas verschilt per persoon. Daarom is maatwerk heel belangrijk. De handreiking Aan de slag 
voor de klas! laat zien uit welke fases de carrièreswitch bestaat. En helpt zo om werknemers 
uit de financiële dienstverlening veilig over te laten steken naar een baan in het onderwijs.’ 

De handreiking is digitaal te vinden op https://arbeidsmarktplatformpo.nl/nieuws/handreiking-aan-
de-slag-voor-de-klas en ook via ons eigen thema zij-instroom van paboweb 
https://www.paboweb.nl/themas/75#section_629 
 
Sluiting 
Om 15.45 uur sluit de voorzitter het overleg, na dankzegging aan alle betrokkenen voor collegiale en 
inspirerende inbreng! 
 
 

Volgende bijeenkomst 
 Dinsdag 5 oktober 2021, 14.00 – 16.00 uur, online via Teams 


