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Samenvatting verslag Projectgroep Zij-instroom PO G5 
16 juni 2021 
 
Aanwezig: Theo Kosterink (vz) - De Haagse Scholen 
 Bianca Boutestijn - Montessorischool Leidschenveen (namens kleinere 
     schoolbesturen) 
 Kim Cober  - Hogeschool Leiden 
 Gert Mallegrom - Inholland 
 Rini van Noort - Lucas Onderwijs 
 Hedda Saas  - Gemeente Den Haag 
 Jessica Sparrow - SCOH 
 Elly Taal   -  Haagse Hogeschool 
Verhinderd: - 
Verslag: Aline Dijkshoorn - De Haagse Scholen 
Bijeenkomst:  #5 
 

 
1. Opening en mededelingen 

De nieuwe voorzitter, Theo Kosterink, stelt zich voor.  
 

2. Verslag overleg Projectgroep Zij-instroom van 12 mei 2021 
 
Pagina 3: Website samenvoordehaagseklas.nl 
Er zijn verschillende websites rond het lerarentekort in Den Haag, die onderling weinig 
relatie lijken te hebben. Hedda Saas licht toe dat wordleraarindenhaag.nl zich in de 
afgelopen maanden heeft ontwikkeld tot een website voor jongeren. De website zal dan 
ook voor die doelgroep worden aangepast. Dat neemt niet weg dat de websites onderling 
natuurlijk wel naar elkaar moeten verwijzen. Daar wordt aan gewerkt.  
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
 

3. Definitieve versie richtlijnen principes begeleiding zij-instromer 
De projectgroep heeft nog een klein aantal wijzigingen op het document dat richtlijnen 
geeft voor begeleiding van de zij-instromer. De wijzigingen worden doorgevoerd op de 
website. 
 

4. 
5. 

Inventariseren ideeën gezamenlijke wervingsactie en 
Verdeling middelen schooljaar 2020-2021 
Op dit ogenblik is een bedrag van 110.000 euro uit de subsidie zij-instroom nog niet 
besteed. Verdeling van deze middelen over de scholen zou neerkomen op een uitkering 
van € 2,30 per leerling. Een deel van het bedrag zou echter ook besteed kunnen worden 
aan een centrale wervingsactie. Daarmee zou al snel zo'n 50.000 euro zijn gemoeid. Theo 
informeert hoe de projectleden hierin staan. 
 
Conclusie 
Theo concludeert dat er geen animo is voor een gezamenlijke wervingscampagne, maar 
wel interesse om potentiële zij-instromers gezamenlijk te informeren. Ook als is dat geen 
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campagne, dit vergt even goed wel de nodige organisatie en publiciteit. Dat kan echter 
veel kleinschaliger. Voor het eerste overleg na de vakantie zal hij hiervoor een voorstel 
opstellen. 
 
Over de verdeling van middelen is afgesproken dat Theo na zal gaan in hoeverre de extra 
middelen die de gemeente beschikbaar stelde zijn uitgeput. Als daaruit nog voldoende 
middelen zijn voor de besproken informatie-activiteiten, dan kan de resterende 110.000 
euro uit de subsidie zij-instroom G5 worden verdeeld over de besturen.  
 
Besluit 
De nog niet verdeelde middelen uit schooljaar 2020-2021 worden uitbetaald aan de 
deelnemende besturen. 
 

6. 
 

Evaluatie subsidieregeling zij-instroom 2020-2021 
Rini van Noort stelt voor goed om bij zowel de evaluatie als de aanvraag van de subsidie 
voor volgend jaar even stil te staan bij de vraag welke groepen nu precies onder de 
definitie zij-instromer worden gerekend. Dat kan de genoemde aantallen immers sterk 
beïnvloeden. Theo zegt toe dit mee te nemen als aandachtspunt. Hij wil bij een volgende 
evaluatie de vragen en de te gebruiken definities aanscherpen. 
 
 

7. 
 

Stand van zaken aanvragen subsidie zij-instroom PO G5 2021/2022 
Op dit ogenblik zijn vier aanvragen ontvangen. 
 

• Het is lastig een inschatting te maken van het aantal zij-instromers in het volgende 
schooljaar. Dat is tegelijkertijd ook een reden waarom het lastig is de middelen te 
verdelen op basis van het aantal zij-instromers. 

• Bianca heeft in haar aanvraag de flexibele deeltijders niet meegenomen en vraagt zich 
af of zij het formulier niet opnieuw moet invullen. De conclusie is dat dit niet hoeft; het 
zou dan alleen moeten gaan om de verkorte deeltijders die versneld voor de klas 
komen via de 'mijlpalen-route'. Die krijgen immers een tijdelijke bevoegdheid in het 
kader van een werk-leertraject. Bianca wijst daarnaast op het Noodplan Lerarentekort 
waarop de kosten van flexibele deeltijders kunnen worden weggeschreven. 

• Jessica vindt in het aanvraagformulier de peildatum 1 september onhandig. Want: 
moeten de mensen die nu in het geschiktheidsonderzoek zitten daar wel of niet in 
worden meegenomen? 

• Dat er, ondanks het feit dat de subsidie wordt verdeeld op basis van leerlingaantallen, 
toch gedetailleerd wordt gevraagd naar het aantal verwachte zij-instromers komt 
omdat dit binnen het G5-overleg een belangrijk onderwerp is. Deze vraag heeft dus 
geen invloed op de verdeling van de subsidie. Vanwege de onduidelijkheid over de 
breedte van de definitie zou het goed zijn als besturen op het aanvraagformulier het 
aantal zij-instromers splitsen per 'categorie'. Theo zal de definitiekwestie overigens 
bespreken in het G5-overleg. Hedda neemt deel in overleggen met G4 en OCW en 
biedt aan dit onderwerp ook daar aan de orde te stellen. 

 
9. 
 

Sluiting 
Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng sluit Theo het overleg. 

 


