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1. Opening en mededelingen
Herijking opdracht project Zij-instroom
Léone heeft bij Platform PO, opdrachtgever van dit project, aangegeven dat de opdracht zoals die
is geformuleerd in 2020 vraagt om herijking. Het platform reageerde daar positief op, onder de
voorwaarde dat deze herijking wordt afgestemd met de betrokken besturen.
Evaluatie subsidieregeling zij-instroom 2020-2021
De Haagse Scholen moet als penvoerder een evaluatie van de inzet van deze subsidie opstellen.
Daartoe is onlangs aan alle deelnemende schoolbesturen een evaluatieformulier gestuurd.
Vertrek Léone Heideman
Léone vertrekt in juni bij DHS. Zij zal dus ook haar taak als voorzitter van deze projectgroep
neerleggen. Theo Kosterink neemt deze rol over.

2. Richtlijnen begeleiding zij-instromers
Ter tafel ligt een aangepaste versie van de richtlijnen voor begeleiding van zij-instromers. De term
'afspraken' is vervangen door 'richtlijnen'.
Niet alle besturen kunnen zich vinden in de koppeling tussen (1) toekenning van subsidie en (2) het
hanteren van deze richtlijnen. De discussie die volgt leidt tot de conclusie dat de vraag eigenlijk
moet zijn hoe besturen en opleidingen samen op kunnen trekken om te helpen in situaties waar
zich problemen voordoen in de begeleiding van zij-instromers. Uitgangspunt is dus: hanteer de
richtlijnen. Vervolgens: zoek bij problemen gezamenlijk naar ondersteuning om richtlijnen toch uit
te kunnen voeren. Léone zal deze gedachtegang verder uitwerken.

3. Nieuw: www.samenvoordehaagseklas.nl
De nieuwe website staat live. In de komende tijd wordt de website verder gevuld. Alle input (ook
aankondigingen van informatiebijeenkomsten voor zij-instromers) is welkom bij Aline Dijkshoorn
op info@samenvoordehaagseklas.nl

4. Instroom zij-instromers
Het beeld van de toestroom van zij-instromers wisselt. Sommige scholen krijgen zonder werving
veel belangstellenden. Sommige besturen verwachten vlak voor de zomer een piek in
aanmeldingen. Diverse besturen organiseren eigen wervingsbijeenkomsten. Gesuggereerd wordt
in het najaar gezamenlijk een gerichte campagne en informatiebijeenkomsten te organiseren.
Voor e.e.a. in gang wordt gezet wordt bij besturen uitgevraagd of zij op zoek zijn naar kandidaten,
behoefte hebben aan een wervingscampagne en hoe groot hun vacatureruimte is, nu en in de
toekomst.
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5. Tussenevaluatie project zij-instroom
Een aantal zaken uit het plan van aanpak 2020-2021 is niet gerealiseerd omdat veel besturen dit
inmiddels zelf hebben ingeregeld. Dat geldt bijvoorbeeld voor het mentoraat en de
begeleidingspool. Door de extra toegekende middelen hebben besturen zelf ruimte kunnen
creëren om mensen in te zetten.
Gevolg is dat er voor dit schooljaar geld overblijft uit de subsidie. De projectgroep bespreekt hoe
daar mee om te gaan. Voorstel is een deel te besteden aan de hiervoor besproken gezamenlijke
wervingscampagne die dit jaar georganiseerd kan worden en het restant te verdelen onder
besturen t.b.v. het creëren van extra interne coachingsruimte. Léone zal hiervoor een voorstel
opstellen dat, na bespreking in de projectgroep, kan worden voorgelegd aan het PPO.

6. Rondvraag
• DHS gaat samen met Inholland een groep starten voor zij-instromers in het s(b)o. HS Leiden
heeft hier al ervaring mee opgedaan en biedt aan die kennis te delen.
• Hedda Saas informeert of bekend is hoeveel zij-instromers inmiddels zijn afgestudeerd in de
afgelopen twee jaar. Dat is niet het geval; er is geen overkoepelend overzicht. Wellicht kan de
evaluatie van de subsidieregeling inzicht geven. De uitkomsten daarvan zullen voor het
volgende overleg worden geagendeerd.

7. Sluiting
Dit is het laatste overleg van de projectgroep onder voorzitterschap van Léone. De leden van de
projectgroep danken haar voor de fijne samenwerking.
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