
 
Kennisnetwerk zij-instroom 
     
 
 
 
 
Aan   : collega’s netwerk zij-instroom 
Van   : Barbara de Kort en Silvia van Spronsen 
Onderwerp  : uitnodiging online bijeenkomst 7 december 2021 
Datum   : 30 november 2021 
 
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de volgende (online) bijeenkomst van het netwerk 
zij-instroom op dinsdag 7 december, 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.  
 
Wouter van Casteren, ResearchNed, is te gast en schuift aan bij agendapunt 3. 
 
   
Agenda 
 

1 Opening 
� Welkom en vaststelling agenda 
 

2 Naar aanleiding van vorige bijeenkomst       
� Uitkomsten online overleg dd. 12 oktober jongstleden. 

Het concept is eerder toegestuurd, maar volledigheidshalve nogmaals bijgevoegd. 
 

3 Inbedding | Yvonne Gielen en Hester de la Parra (OCW) 
� Standen van zaken vanuit OCW 

Aan de hand van een presentatie geven Yvonne Gielen en Hester de la Parra een 
toelichting op huidige ontwikkelingen. De presentatie is ter voorbereiding alvast 
bijgevoegd. 

� Kostenonderzoek ResearchNed 
Het kostenonderzoek zij-instroom, zoals uitgevoerd door ResearchNed, bevindt zich in 
een afrondende fase; op 25 november heeft een conceptrapport bij de Klankbordgroep 
voorgelegen. Wouter van Casteren, een van de onderzoekers, is bereid gevonden aan te 
schuiven om ter vergadering de bevindingen en aanbevelingen uit het onderzoek nader 
toe te lichten. 

� Standen van zaken inbedding vanuit eigen netwerk 
Ter voorbereiding op dit overleg hebben jullie een korte vragenlijst ontvangen om een 
beeld te krijgen van standen van zaken en behoeften met betrekking tot de inbedding. 
Bijgevoegd treffen jullie de antwoorden aan op de betreffende vragen uit het formulier. 
In aansluiting op en in samenhang met de OCW uitkomsten op dit moment - zoals 
toegelicht door Yvonne en Hester - zullen we hier met elkaar over in gesprek gaan. 

 



 
4 Naar aanleiding van Inspectierapport 

� Plan van Actie 
Naar aanleiding van de uitkomsten van het Inspectierapport is door de voorzitter een 
Plan van Actie opgesteld, zie bijgevoegd. In het licht van de ontwikkelingen rondom de 
inbedding is het van belang goed te kijken naar relevantie en/of timing. 

 
5 Inventarisatie netwerk zij-instroom en PO-Raad | Claudie Grgic 

� Enquête 
Op 16 november is de enquête, opgesteld vanuit gezamenlijk initiatief, uitgezet. Doel 
is o.a. een beter beeld te krijgen van de ambities vanuit lerarenopleidingen en werkgevers, 
mede in het licht van de inbedding. De vragenlijst staat tot 6 december open! 
Ter vergadering korte toelichting en mogelijk eerste bevindingen. 

 
6 Thema en planning volgende bijeenkomst  

� Datumvoorstel  
We hebben moeten schuiven met de planning waardoor de eerder vastgestelde 
bijeenkomst van 25 januari 2022 te kort volgt op het overleg van vandaag. 
Nieuw voorstel 

® Dinsdag 15 februari, 14.00 – 15.30 of 
® Dinsdag 8 maart, 14.00 – 15.30 uur    

 
7 Informatief, vragen en mededelingen  

� Inventarisaties vanuit het netwerk 
In de eerdergenoemde vragenlijst is ook een aantal algemene vragen gesteld. We komen 
daar, voor zover van toepassing, uiteraard nog op terug. Via 
https://docs.google.com/forms/d/17szGKxGtYrPfhRy-4mSlloZcdvrxbF7A6mWXB-
zhxNk/viewanalytics zijn alle antwoorden te vinden.  
Met veel dank voor jullie respons en suggesties! 

� Kennisdelingssessie 
Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseert samen met de PO-Raad 
op 16 december van 14.00 – 16.30 uur een online bijeenkomst rondom zij-instroom en 
Samen Opleiden voor partnerschappen po, vo en mbo, zie ook 
https://www.paboweb.nl/posts/3498 

 
8 Rondvraag en sluiting 

 


