
Zij-instroom, Gulden Middenweg, onderzoek en nieuwe ontwikkelingen 

Vorig jaar zijn met een aantal van jullie dialogen gevoerd over de visie van het opleiden van de 

volwassene, die de switch maakt naar het onderwijs.  

Veel van jullie zijn ook steeds weer bereid vanuit verschillende perspectieven in gesprek te gaan over 

het opleiden van de zij-instromer (in beroep of opleiding) en bijvoorbeeld hoe de balans is tussen de 

verantwoordelijkheid voor een groep en de ruimte om te leren. De rol van de schoolleider en de 

deskundigheid en facilitering van de begeleiding en coaching zijn onderwerpen van gesprek. Op de 

Marnix wordt tussen de docenten en studieloopbaanbegeleiders van de zij-instroom ook het gesprek 

gevoerd over wat goed gaat en waar het beter kan. 

Samen zijn wij bereid te kijken naar wat wij willen, wat goed gaat en wat er nog te doen is. Het is 

waardevol deze gesprekken te voeren en ook fijn als dit tot acties leidt.  

Wij willen je van een aantal zaken op de hoogte stellen die binnen het partnerschap, de zij-

instroomopleiding (Marnix en MOC) en de examencommissie, opgepakt zijn ter verbetering van het 

opleiden en begeleiden van de zij-instromers: 

- Mail met alle benodigde informatie over het traject voor de leidinggevende en leerkrachtcoach 
(mail via de zij-instromer tegelijk met de bevestiging van de zij-instromer). 
 
- Online info voor leidinggevenden voor de start van het zij-instroomtraject. Wat kan de 
leidinggevende bijdragen aan de lerende context van de zij-instromer? Wat zijn succesfactoren? 
Via de zij-instromer worden de leidinggevenden uitgenodigd.  
 
- Startdag op de Marnix, voor de eerste lesdag van het zij-instroomtraject. Doel is tegemoet te 
komen aan de behoefte van de zij-instromer om een totaaloverzicht te krijgen van de 2 jaar 
opleiding ,manier van onderwijs volgen en begeleid worden (binnen het partnerschap), elkaar te 
leren kennen en praktische zaken te regelen. Deze dag zorgt voor een rustige start van de 
opleiding. Wij sluiten deze dag af met een borrel, nadat er een keuze is geweest uit verschillende 
workshops (formatief evalueren, muziek en klassenmanagement en groepsvorming).  
 
- 3- maandelijks zijn er gesprekken tussen de zij-instromer, leerkrachtcoach en 
studieloopbaanbegeleider over de voortgang en de nieuwe leerdoelen. Hiermee is meteen de 
verbinding tussen opleiding en praktijk verbeterd. 
De 3-maandelijkse gesprekken zijn formatief en dit past in de manier waarop er naar de 
bekwaamheidseisen voor de startbekwame leraar wordt gewerkt. Vanaf de eerste dag tot het 
ontvangen van de lesbevoegdheid wordt steeds de groei in bekwaamheid aangetoond door o.a. 
schriftelijke feedback en videobeelden.  
 
- De moduledocenten zorgen voor een kennisbasis en er wordt door de zij-instromers aangetoond 
dat dit beheerst wordt door modulegebonden criteria en daarnaast is er ruimte voor eigen 
onderzoeksvragen die passen binnen de leerdoelen van de zij-instromer.  
 

 

Hoe de nieuwe manier van begeleiden in de 3-hoek er precies uitziet leggen wij je graag online uit. 

Dit combineren wij met een terugkomoment van de leerkrachtcoaches. 

Wij nodigen jullie maandag 13 december uit van 16:15 uur tot 17:00 uur voor een update van de 

laatste ontwikkelingen. Met de leerkrachtcoaches willen wij dan van 17:30 uur tot 18:30 uur samen 

kijken naar casussen en wat wij van elkaar kunnen leren en welke vragen er zijn.  



Dit is na de POO vergadering, afhankelijk van de aanmeldingen doe wij dit live of (gedeeltelijk) online. 

Mail uiterlijk op 30 november anke1.vanriel@hsmarnix.nl als je er bij wil zijn.  

 

Gulden Middenweg 

Er zijn ruim 30 Gulden Middenwegstudenten, dit zijn er 3 x zoveel als vorig jaar. Veel studenten zijn 

blij met deze plekken en de praktijk hopelijk ook. Zoals altijd vallen zaken meer op als de groep 

groter wordt in positieve zin en in verbeterpunten. Hier worden gesprekken over gevoerd met 

Gulden Middenwegstudenten en uitkomsten hiervan worden verwerkt in de aanpak voor volgend 

studiejaar. 

Verbeterpunten zitten vaak in het afstemmen van verwachtingen. Een startgesprek kan heel erg 

helpend zijn om verwachtingen af te stemmen en ook om elkaar beter te leren kennen.  

De GM-er heeft veel potentie en moet het vak ook nog leren dus begeleiding en coaching is 

noodzakelijk.  Deze mensen hebben al een HBO of WO achtergrond. Ze hebben veel in huis en 

hebben ook echt nog zaken te leren. Ze hebben bijvoorbeeld nog weinig ervaring met het plannen 

van meerdere dagen en/of weken onderwijs en hier sta je niet meteen bij stil. In gesprek kom je 

erachter wat jouw Gulden Middenwegger nodig heeft in begeleiding en coaching op de werkplek.  

 

Als je als Stichting meer gaat werken met zij-instroom (in beroep of deeltijd / Gulden Middenweg) 

dan is het helpend meer te weten over de begeleiding en coaching van deze doelgroep. Bijvoorbeeld 

als onderwerp op de agenda van een overleg met de schoolopleiders, in samenwerking met de 

instituutsopleiders. 

Onderzoek en artikel 

In deze nieuwsbrief is ook het artikel van Edith Pijpers en Lia Huisman te lezen. Dit is een waardevol 

artikel met verschillende succesfactoren waar je je voordeel mee kan doen in de praktijk. 

Er zijn de laatste maanden verschillende onderzoeken uitgevoerd rondom de zij-instromers.  

Het laatste onderzoek is dat van de onderwijsinspectie Zij-instroom in het beroep van leraar in het 

primair onderwijs | Themarapport | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl) 

Sommige aanbevelingen zijn al opgepakt, andere (nog) niet. In een volgende nieuwsbrief in ieder 

geval meer over het oriëntatietraject van Utrecht Leert voor potentiële zij-instromers.   

In het kader van het project leerkrachtcoach kan je mij ook benaderen mee te denken in het 

opleiden van de GM-ers en/of ZIB binnen je Stichting (anke1.vanriel@hsmarnix.nl)  

 

 

 

 

 

mailto:anke1.vanriel@hsmarnix.nl
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/themarapporten/2021/09/30/zij-instroom-in-het-beroep-van-leraar-in-het-primair-onderwijs
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/themarapporten/2021/09/30/zij-instroom-in-het-beroep-van-leraar-in-het-primair-onderwijs
mailto:anke1.vanriel@hsmarnix.nl

