
 

 

Zij-instromers, randvoorwaarden op stichtingsniveau en 

begeleiding leerkrachtcoach 

Hierbij een update rondom het project leerkrachtcoach  gericht aan de diverse personen die een 

rol hebben in het traject van de zij-instromer. Voor de stichtingen die aan het begin staan van het 

traject, maar ook voor degene die al ruime ervaringen hebben… lees even door.. wat er voor jou te 

halen en te brengen is en hoe wij met die kennis weer samen verder kunnen ontwikkelen.  

Binnen het POO-overleg met de bestuurders is een vragenlijst uitgezet rondom zij-instroomtrajecten. 

In dit bericht haal ik hier voor nu twee vragen uit: wat is de reden om zij-instromers aan te nemen en 

wat kan het partnerschap betekenen in dit traject? 

Het aannemen van zij-instromer (in beroep) is voor bijna alle besturen een manier om het 

lerarentekort op te lossen. Daarnaast kan ook de meerwaarde gezien worden van de ‘blik van 

buiten’ in de organisatie. Het maken van een bewuste keuze voor mensen van de Gulden 

Middenweg of zij-instromer in beroep is iets wat nu op verschillende plaatsen speelt.  

In het bijgevoegde artikel van Edith Pijpers geeft zij mooi weer waarom je de keuze kan maken en 

wat erbij komt kijken. Edith werkt bij het MOC en Penta Nova en is al jaren ‘verbonden’ met de zij-

instromers (in beroep). 

Op de vraag wat het partnerschap kan betekenen als het gaat om de zij-instromer worden 

antwoorden gegeven als: sparring partner, koppeling opleiding/praktijk, opdrachten op maat, 

opleiding aanwezig op school, ervaringen delen op een platform, delen van elkaars aanpak, 

maatwerk.  

Eén woord dat bij al deze opties hoort is ‘afstemming’ en om dat te bereiken zullen wij elkaar 

moeten ontmoeten.  

Dit gebeurt binnen de RAP regio’s waar het o.a. inhoudelijk gaat over structuur die nodig is voor de 

begeleiding, formats om te werken van geschiktheid- naar bekwaamheidsniveau, vormgeven van 

trainingen voor de begeleiders en informatieverstrekking, naast de functie van loket en verdelen van 

de subsidies.  

Binnen het partnerschap is er behoefte om elkaar te ‘ontmoeten’ als het gaat over het opstellen van 
het kader/ de randvoorwaarden voor het succesvol opleiden van de zij-instromer (in beroep en 
opleiding). En waarom ook niet, er is zoveel te kiezen, te lezen en te onderzoeken. Waarom zou 
iedereen zelf het wiel uit willen vinden? Dit past ook helemaal bij de gezamenlijke ambitie van het 
partnerschap; het opleiden van goede leerkrachten basisonderwijs’ in samenwerking met elkaar 
vanuit gezamenlijke taal, ontmoeting en dialoog.  

Vanuit het project leerkrachtcoach, zijn er succescriteria opgesteld voor het opleidings- en 
begeleidingstraject van de zij-instromer. Begin 2021 wordt dit gedeeld, want het is nog niet 
compleet. Toch deel ik deze factoren 1 op 1 als antwoord op individuele vragen van besturen.  
De vraag die blijft is hoe zet je de succesfactoren om in de praktijk, als het gaat om het opleiden van 
zij-instromers en daar hebben jullie elkaars praktijk voor nodig. Wij gebruiken ieders persoonlijk 
meesterschap (wat heb je al Stichting) , om als ‘team’ informatie te delen, elkaar te bevragen en 
daarmee kennis te ontwikkelen voor de eigen context, teamleren op partnerschapniveau. Daarbij 
houden wij steeds in de gaten hoe dit past in de context/ het systeem  ‘samen opleiden’ en 
‘lerarentekort’ 

 



 

 

Iedereen die gaat over het kader opzetten/ doorontwikkelen voor de zij-instromer op 

bovenschoolsniveau geef je op om hieraan deel te nemen. Geef je uiterlijk 23 november op bij Anke 

van Riel: anke1.vanriel@hsmarnix.nl 

Je krijgt vervolgens een uitnodiging voor een online Teams-bijeenkomst op 7 en/of 14 december van 

13:30 tot 15:00 uur. Bij twijfel, gewoon deelnemen dan kom je er vanzelf achter of het van 

meerwaarde is.  

De begeleiders van de zij-instromers kunnen, zoals je weet, de training ‘leerkrachtcoach’ volgen.   

Deze training geef ik samen met Alie van de Hengel. Met de laatste groep (training september 2020)  

is afgesproken dat wij elkaar blijven zien. Met als doel casussen te bespreken, elkaar daarbij te 

helpen maar ook te kijken naar de ontwikkelingen en hier feedback (richting opleiding) op te geven. 

Het zijn vaak specifieke casussen als het gaat om de zij-instromer in beroep of opleiding.  Zijn er 

leerkrachtcoaches die eerder de training gedaan hebben en willen deelnemen? Van harte welkom en 

meld je uiterlijk 23 november aan bij anke1.vanriel@hsmarnix.nl  

 

Samen op weg naar nog beter opleiden en begeleiden  

van de zij-instromer (in beroep en opleiding)! 

 

Vragen, input, opmerkingen weet mij te vinden. 

Anke van Riel 

Lees hier ook het projectplan 
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