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Inhoud presentatie

• Aanleiding voor de wijziging van zij-instroom 
in het beroep

• Wat gaan we doen?

• Laatste ontwikkelingen

• Vervolg



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 modernisering

• 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 
(o.a. Kamerstuk 35499, nr. 3)



Wat gaan we doen?

• De route zij-instroom behouden voor het onderwijs

• Daarbij blijven de positieve aspecten uit het huidige 
stelsel zoveel mogelijk behouden.

• Integratie in het ho-stelsel: ook voor zij-instroom 
reguliere accreditatie, diplomering, (landelijk) zicht 
op de doelgroep.

• Géén bezuiniging: wel andere vorm van financiering 
(subsidie is tijdelijk van aard)

• Wetgevingstraject: 2021-2023

• Invoering en implementatie.



Modernisering zij-instroom: 
themasessies

1. Benoemingsvereisten en geschiktheidsonderzoeken

2. Verantwoordelijkheidsverdeling bij scholing en 
begeleiding

3. Regionalisering

4. Getuigschriften 

5. Financiële uitwerking

6. Toezicht, accreditatie en kwaliteitsborging

7. Zij-instroom in het vmbo, beroepsgericht onderwijs

8. Rol van detacheringsbureaus



Opbrengsten themasessies
• Differentiatie tussen sectoren en bevoegdheden vraagt om 

maatwerk bij invullen route. 
• Consensus over nut en noodzaak van de 

geschiktheidsbepaling van zij-instromers: graag ook in 
nieuwe stelsel inrichten. 

• Behoefte om rolverdeling scholing en begeleiding te 
verhelderen;

• Regionale samenwerking stimuleren (maar geen 
regelgeving);

• Wens regulering getuigschriften;
• Financiering: onderzoek naar huidige kosten en 

vereenvoudig waar mogelijk/wenselijk; 
• Kwaliteitsborging harmoniseren met reguliere routes (zoals 

accreditatie)
• Besteed specifiek aandacht aan zij-instromers in 

praktijkgerichte vakken in vmbo-mbo.



Van opbrengsten naar wetsvoorstel

• OCW gaat de komende maanden aan de slag 
met het opstellen van een wetsvoorstel.

• Op basis van de themasessies werken wij met 
veldorganisaties de vervolgstappen uit.

• Dit doen we op basis van concrete 
voorstellen voor uitwerking 
(discussienotities).

• Graag bespreken we hoe de RAP regio’s met 
ons mee willen denken.



Welke thema’s en wanneer starten de 
gesprekken?

Welke thema’s werken we met u uit?

• De invulling van de route binnen het ho-
stelsel en de geschiktheidsprocedure (eind 
juni)

• Financiering (eind augustus)
• Bevoegdheden (begin september)

Gegeven het unieke karakter van het pdg, 
bespreken wij deze route apart(eind juni)



Voorlopige fasering wetgeving zij-
instroom

Onder voorbehoud van besluitvorming door de nieuwe 
bewindslieden:

• Uitwerken concept-wetsvoorstel:
• Rapport onderzoek kosten: najaar
• Streven internetconsultatie: najaar
• Behandeling wetsvoorstel in de Kamer: 2022-2023
• Beoogde inwerkingtreding studiejaar: 2023-24
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