
 
Kennisnetwerk zij-instroom 
     
 
 
 
Aan   : collega’s netwerk zij-instroom 
Van   : Barbara de Kort en Silvia van Spronsen 
Onderwerp  : uitnodiging online bijeenkomst 12 oktober 2021 
Datum   : 6 oktober  
 
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de volgende (online) bijeenkomst van het netwerk 
zij-instroom op dinsdag 12 oktober, 14.00 – 15.30 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.  
 
Annelies Bon en Marianne van Rossum (Inspectie) zijn te gast en schuiven digitaal aan ten behoeve 
van agendapunt 3. 
 
   
Agenda 
 

1 Opening 
� Welkom en vaststelling agenda 
 

2 Naar aanleiding van vorige bijeenkomst      Ter vaststelling 
� Uitkomsten online overleg dd. 25 mei jongstleden. 

Het concept is eerder toegestuurd, maar volledigheidshalve  
nogmaals bijgevoegd. 

 
3 Evaluatierapport | Annelies Bon en Marianne van Rossum (Inspectie) Ter bespreking 

� Inspectie 
Bijgevoegd is het inspectierapport zij-instroom ‘Zij-instroom in het beroep van leraar in 
het primair onderwijs’.  
Annelies Bon en Marianne van Rossum schuiven aan om de uitkomsten toe te lichten en 
met de collega’s in gesprek te gaan over de conclusies en aanbevelingen.  
We richten ons daarbij vooral op:  
o Delen we de conclusies? Zijn er vragen/kritische kanttekeningen? 
o Delen we de aanbevelingen, zijn die haalbaar?  
o Zou wat beoogd wordt ook anders bereikt kunnen worden? 
o Wat kunnen/ moeten we met de uitkomsten van het onderzoek? 

� Zie ook de diverse berichtgeving hieromtrent 
‘Maatwerk kan zij-instroom basisschoolleraren verder versoepelen’ 
https://www.paboweb.nl/posts/3451 
‘Zij-instromers staan soms te snel voor de klas 
https://www.paboweb.nl/posts/3453 

 



 
4 ‘Meerwaarde van Samen Opleiden en Professionaliseren’   Ter kennisgeving 

� Onderzoek toont aan dat er grote tevredenheid heerst over Samen Opleiden en 
Professionaliseren. ECBO voerde dit onderzoek uit en publiceerde op 26 juni haar 
eindrapport, zie ook https://www.paboweb.nl/posts/3308. 
Op 7 oktober is dit thema uitgebreid bij LOBO aan de orde geweest en zijn we specifiek 
over de aanbevelingen met elkaar in gesprek gegaan. Wat zou dit (ook) voor het 
opleiden van zij-instromers kunnen betekenen?  
Korte terugkoppeling ter vergadering en mogelijk afspraken voor vervolg. 
Het betreffende rapport is ter kennisgeving bijgesloten. 

 
5 Inbedding | Yvonne Gielen en Hester de La Parra (OCW)   Ter bespreking 

� Terugkoppeling gesprekstafels 
Op 8 juni is tijdens een OCW bijeenkomst de balans opgemaakt van de opbrengsten uit 
de themasessies over de route naar het leraarschap voor zij-instromers. Bijgevoegd zijn 
de uitkomsten daarvan. Mondeling toelichting ter vergadering. 

 
6 Inventarisatie         Ter bespreking 

� Breder onderzoek 
In verband met de eerder uitgesproken behoefte aan een breder onderzoek naar ‘het 
wel en wee’ van de zij-instromer, ook - of juist - in relatie tot alle huidige ontwikkelingen, 
hebben Anke van Riel (Marnix) en Truus van Pinxteren (Agora) zich samen met Maarten 
Lamé en Claudie Grgic (PO-Raad) gebogen over de vraagstelling. In het vorige overleg 
zijn we over de onderwerpen met elkaar in gesprek gegaan. Aan de hand daarvan is een 
concept vragenlijst opgesteld, waarmee beoogd wordt een beter beeld te krijgen, ook 
van de ambities vanuit lerarenopleidingen en werkgevers. Ter vergadering zal deze lijst 
(zie bijgevoegd) maar ook de gehanteerde methodiek worden toegelicht, evenals het 
doel, de wijze van uitzetten en, tenslotte, de vorm van presentatie van de uitkomsten.  

� Jaarlijkse inventarisatie 
Zoals gebruikelijk wordt jaarlijks een inventarisatie uitgezet naar aantallen zij-instromers, 
en in welk jaar zij zich bevinden. Daarnaast is dit keer ook gevraagd naar opgelopen 
vertraging en mogelijke oorzaken. De resultaten treffen jullie bijgevoegd aan. We 
bespreken die. 
NB Veel dank voor de zoals altijd zeer hoge respons!  

 
7 Thema’s voor volgende bijeenkomst      Ter vaststelling 

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

8 Informatief, vragen en mededelingen      Ter voorlegging 
� Duur contract 

Via Elke Troost (Marnix) kwam de volgende vraag binnen: 
Veel scholen/besturen geven zij-instromers eerst een jaarcontract in plaats van direct een contract 
voor de twee jaar die het traject duurt. In de meeste gevallen volgt er gewoon een tweede jaarcontract 
en loopt het dus allemaal wel prima, maar eigenlijk is dit misschien niet hoe het hoort... Brengt ook 
weer een bepaalde onrust met zich mee voor een zij-instromer’. 

® Vraag aan de leden van het netwerk 
Is dit beeld herkenbaar? 
 



� Zelftest 
Bericht van Simone Hoogenboom, Arbeidsmarktplatform PO 
‘De zelftest voor carrièreswitch naar het onderwijs loopt nu anderhalf jaar. In het LOBO netwerk is deze 
test ook regelmatig onder de aandacht gebracht. 
Deze (kosteloze) zelftest is speciaal ontwikkeld voor mensen die overwegen om als zij-instromer in het 
onderwijs aan de slag te gaan. Het is een laagdrempelige test waarmee belangstellenden kunnen 
nagaan welke vaardigheden er nodig zijn voor een baan als leraar en welke van deze vaardigheden zij 
hebben. Dat helpt hen bij de oriëntatie op een baan als leraar. Bij de ontwikkeling van de test - door 
NOA en gefinancierd door de arbeidsmarktfondsen Voion en Arbeidsmarktplatform PO - zijn ook 
vertegenwoordigers van lerarenopleidingen betrokken geweest. Graag zouden wij vanuit de fondsen 
willen inventariseren welke PABO’s de test actief gebruiken.’ 

® Vraag aan de leden van het netwerk 
Maken jullie gebruik van de test? 

  
9 Rondvraag en sluiting 

 
 

Volgende bijeenkomst 
 Dinsdag 23 november 2021, 14.00 – 15.30 uur, online via Teams 


