
Inbedding Zij-instroom in beroep



Zij-instroom verrijkt het onderwijs

• Zij-instromers zorgen voor 
diversiteit, inspiratie en een 
ander perspectief 

• Zij-instromers zorgen voor 
extra instroom

• Zij-instroom maakt het 
aantrekkelijker om over te 
stappen naar het onderwijs



Aanleiding inbedding 
zij-instroom in beroep

• Eerder is aan de Tweede Kamer gemeld 
dat de route zij-instroom in het beroep 
zeer succesvol is (aantal zij-instromers in 
het po, vo en het mbo neemt toe).

• OCW stimuleert de route nu via een 
subsidieregeling, maar dit is geen 
structurele oplossing.

• Er is toegezegd de route naar het 
leraarschap duurzaam te integreren in de 
routes naar het leraarschap 
(Kamerstukken 27923, nr. 369, nr. 387, 
nr. 413 en nr. 418).



Fasering wetgeving zij-instroom
Onder voorbehoud van besluitvorming door de nieuwe bewindslieden:

• Rapport kostenonderzoek ResearchNed: begin ‘22 definitief
• Uitwerking financiële ruimte: begin ‘22 
• Bespreken nieuwe bewindspersonen (na formatie)
• Verlengen regeling zij-instroom voor de tussenfase: eerste kwartaal 

2022 (inclusief voorhang bij de Tweede Kamer)
• Start wetgevingstraject: 2022
• Wetgeving start studiejaar 2024/2025



Doel inbedding zij-instroom in beroep
• Het geschiktheidsonderzoek wordt 

toegankelijk voor de brede groep zij-
instromers in de opleiding

• Oplossen problemen omtrent zij-instroom in 
beroep:
1. Beperkt maatwerk / EVC
2. Onvoldoende toezicht op kwaliteitsborging 
3. Versnippering opleidingenlandschap
4. Ongelijke behandeling van zij-instromers 



Uitwerking scenario
• Uitwerken van het scenario dat alle zij-instromers in 

beroep via de reguliere (maatwerk)opleiding met 
vrijstellingen/ validering worden opgeleid; 

• De ZIB-route via contractonderwijs en subsidieregeling 
komt daarmee te vervallen voor het po en vo;

• Uitzondering is de PDG. PDG blijft als uitzondering voor 
zij-instromers in het mbo met subsidieregeling bestaan;

• Géén bezuiniging: andere vormen van financiering 
worden verkend (subsidie is tijdelijk van aard);

• De benodigde middelen om na inbedding zij-instromers 
en werkgevers te kunnen faciliteren voor de kosten 
voor opleiding, begeleiding, studieverlof worden in 
kaart gebracht d.m.v. het kostenonderzoek zij-instroom.



Hoofdlijnen inbedding
Zij-instroom in de opleiding 

• Professionals met een ho-opleiding en werkervaring; 
• Voor po en vo: (maatwerk)opleiding met vrijstellingen/ validering;
• Volledige bachelor/ master met bijbehorend aantal studiepunten/ 

leeruitkomsten;
• Zij-instromers betalen collegegeld. Mogelijkheden voor compensatie 

collegegeld worden verkend;
• Zij-instromer met een werkgever vraagt geschiktheidsonderzoek aan;
• Zij-instromer heeft tijdens de opleiding een aanstelling als leraar op 

basis van geschiktheidsverklaring;
• Geschiktheidsverklaring is maximaal twee jaar geldig;
• Zij-instromers ronden de lerarenopleiding in maximaal twee jaar af;
• Afspraken over opleiding en begeleiding tussen zij-instromer, 

lerarenopleiding en werkgever worden vastgelegd in een tripartiete 
overeenkomst.



Bespreekpunten
• Inrichting opleiding met mogelijkheden tot 

versnelling door validering en vrijstelling;
• Uitkomt geschiktheidsprocedure: opleiding in 

twee jaar en benoembaar tot leraar;
– Raakvlak met leeruitkomsten
– Raakvlak met intake-assessment
– Raakvlak met werkgroep EVC bestuursakkoord


