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1.

Opening en mededelingen
De voorzitter meldt dat Aline en Kirsten zijn verhinderd.
Hij zal daarom zelf zorgen voor een kort verslag.

2.

Verslag overleg Projectgroep 16 maart
Het verslag wordt ongewijzigd goed gekeurd.

3.

Evaluatie regeling Zij-instroom PO G5, door OCW
De voorzitter geeft een korte toelichting n.a.v. de eerste onderzoeksopzet.
Onderzoek richt zich op de uitvoering van het stedelijk plan, de verschillende onderdelen
van het zij-instroomtraject zoals de oriëntatiefase, intake, begeleiding etc.
Het onderzoek richt zich aan de hand van 18 onderzoeksvragen op de onderstaande
gebieden:
- Uitgangssituatie
- Samenwerking
- Resultaten
- Effecten
Bij de werkwijze wordt uitgegaan van deskresearch, interview met de projectleiders, een
enquête onder zij-instromers en gesprekken met focusgroepen (schoolleiders, directeuren
en coördinatoren van de lerarenopleiding, begeleiders van zij-instromers vanuit de scholen
en de lerarenopleidingen.
Vanaf de start (april 2022) heeft het onderzoek een doorlooptijd tot december 2023.
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Opmerking: Vertegenwoordigers van de lerarenopleidingen worden maar beperkt
betrokken in het onderzoek. In de begeleidingsgroep zijn hier al opmerkingen over
gemaakt.
Zie verder bijlage: Evaluatieregeling zij-instroom PO G5.
4.

Resultaten wervingscampagne
De cijfers van de wervingscampagne worden toegelicht. Conclusie: de campagne heeft
maar een beperkt aantal mensen opgeleverd die behoefte hadden aan meer informatie
over het zij-instroomtraject. Dit in tegenstelling tot de geluiden van de besturen waar zich
nog voldoende mensen aanmelden.

5.

Resultaten inventarisatie opbrengst zij-instroomtraject
Cijfers worden toegelicht. Begin schooljaar 2022 -2023 worden de aantallen instroom van
dit jaar en de cijfers van de start van het schooljaar geïnventariseerd bij de besturen.

6.

Ontwikkelingen zij-instroomtraject (inbedding reguliere pabo)
Geen opmerkingen.

7.

Rondvraag
• Gert vermeldt de cijfers van de landelijke aanmeldingen PABO. Dit zijn tussentijdse
cijfers. Cijfers geen verdere terugloop (maar ook geen groei) aan. Regionaal kan dit
natuurlijk nog wel leiden tot verschillen. Cijfers zullen volgende keer ook weer
terugkomen.

8.

Sluiting
Met dank voor ieders aanwezigheid en inbreng sluit Theo het overleg.
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