
 
Kennisnetwerk zij-instroom 
    
 
 
 
 
Aan   : collega’s netwerk zij-instroom 
Van   : Barbara de Kort en Silvia van Spronsen 
Onderwerp  : uitnodiging online bijeenkomst 15 februari 2022 
Datum   : 8 februari 2022 
 
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de volgende (online) bijeenkomst van het netwerk 
zij-instroom op dinsdag 15 februari, 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.  
 
 
   
Agenda 
 

1 Opening 
� Welkom en vaststelling agenda 
 

2 Naar aanleiding van vorige bijeenkomst       
� Uitkomsten online overleg dd. 7 december 

Bijgevoegd zijn de concept-uitkomsten (nazending) 
 

3 Vanuit OCW 
� Standen van zaken vanuit OCW 

Yvonne Gielen en Hester de la Parra geven een toelichting op huidige standen van zaken 
en ontwikkelingen. 
 

4 Inbedding  
� Inbedding en perspectieven 

Notitie ‘Flexibele deeltijd en inbedding zij-instroom’ 
In bijgevoegde notitie wordt ingegaan op een mogelijk perspectief voor ‘ingebedde zij-
instroom’. Vervolgens wordt stilgestaan bij wat dit perspectief betekent voor lopende en 
op te pakken acties en ontwikkelingen en hoe we kennis kunnen delen op die 
ontwikkelingen. Tenslotte worden aanbevelingen vanuit de inspectie ‘gewogen’ in het 
kader van het geschetste perspectief. 
De notitie wordt afgesloten met overzicht van een mogelijk Plan van Aanpak. 

� Enquête netwerk zij-instroom en PO-Raad | Claudie Grgic 
De enquête die in november 2021 werd uitgezet, had als doel een beter beeld te krijgen 
van de ambities vanuit lerarenopleidingen en werkgevers, mede in het licht van de 
inbedding. Is er al iets over de uitkomsten of een mogelijk vervolg te vertellen? 
 



5 Vragen vanuit het netwerk 
� Vertraging 

Vanuit Inholland, Marnix en HvA is de vraag gesteld of er hogescholen zijn die al ervaring 
hebben met zij-instromers die na 4 jaar nog niet klaar zijn? 
Zo ja, wat voor beleid/afspraken is er dan gemaakt over het vervolg? 
Wordt het traject geheel gestopt of er is nog een mogelijkheid om het getuigschrift te 
behalen onder bepaalde omstandigheden? 
Mondelinge toelichting ter vergadering. 

 
6 Thema en planning volgende bijeenkomst  

� Datumvoorstel  
Volgens onze eerdere planning staat de volgende datum vast 
Dinsdag 24 mei, 14.00 – 15.30 uur, online. 
Ook staat er nog een optie voor  
Dinsdag 22 maart, 14.00 – 15.30 uur, online. 

� Thema 
Plan van Aanpak inbedding? 

 
7 Informatief, terugkoppeling, mededelingen  

� Kennisdelingssessie 
Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseerde samen met de PO-Raad 
een onlinebijeenkomst rondom zij-instroom en Samen Opleiden voor partnerschappen 
po, vo en mbo. 
Zie https://www.paboweb.nl/posts/3600 
Is er iets toe te lichten over de uitkomsten en een mogelijk vervolg? 

 
8 Rondvraag en sluiting 

 


