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Verslag Projectgroep Zij-instroom PO G5 
16 maart 2022 
 
Aanwezig: Theo Kosterink (vz) - De Haagse Scholen 
 Bianca Boutestijn - Montessorischool Leidschenveen (namens kleinere 
     schoolbesturen) 
 Kim Cober  - Hogeschool Leiden 
 Brenda van de Fliert - Haagse Hogeschool 
 Gert Mallegrom - Inholland  
 Jessica Sparrow - SCOH 
Cc: Elly Taal   -  Haagse Hogeschool 
 Hedda Saas  - Gemeente Den Haag  
Verhinderd: Majorie van Espelo - Lucas Onderwijs 
 Loes Dragt  - Gemeente Den Haag 
 Kirsten Lems - De Haagse Scholen 
Verslag: Aline Dijkshoorn - De Haagse Scholen 
 

 
1. Verslag overleg Projectgroep 2 februari 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 

2. Wervingscampagne potentiële zij-instromers 
De animo voor de voorlichtingsavonden laat te wensen over. Er zijn nu twee avonden 
gehouden, waaraan in totaal 12 mensen hebben deelgenomen. Een deel van hen komt 
bovendien niet in aanmerking voor het zij-instroomtraject omdat zij niet de juiste 
achtergrond hebben. Aline zal Cindy Mattijssen (communicatieadviseur) vragen in de 
socials nog wat meer aandacht te geven aan de benodigde vooropleiding. 
 
Voor de hogescholen en besturen ziet het beeld er desondanks rooskleuriger uit. HS 
Leiden heeft op dit moment al 27 aanmeldingen binnen voor het zij-instroomtraject dat 
start in september. Bij SCOH start een behoorlijke groep in mei en zijn er ook al 
aanmeldingen voor september. De Haagse Scholen begeleidt op dit moment ca. 25 
mensen in verschillende fases van hun oriëntatie. 
 
Het lijkt erop dat zij-instromers intussen beter de weg weten te vinden naar de besturen 
en hogescholen. De social-mediacampagne loopt voorlopig nog wel even door.  
 
Vervolg 
Er wordt een extra voorlichtingsbijeenkomst gepland op 6 april. Presentatie door Theo en 
Juliëtte Affourtit van Hogeschool Leiden.  
 
Eerder is gesproken de voorlichting te vervolgen met een cursus à la Zin in Lesgeven. Kim 
meldt dat HS Leiden in samenwerking met het Technolab in Leiden werkt aan een traject 
Expeditie Leerkracht. In twee dagen zet de deelnemer zijn/haar eerste stappen in het 
onderwijs en kijkt hij/zij of het vak van leerkracht bij hem/haar past. (Zie bijgaande flyer.) 
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3. Ontwikkelingen zij-instroomtraject (inbedding reguliere pabo) 
Geen nieuws, anders dan dat ministers Dijkgraaf en Wiersma op 15 maart een rapport aan 
de Kamer hebben gestuurd over de kosten van zij-instroomtrajecten.  
 

4. 
 

Korte mededelingen 

• Theo inventariseert onder de Haagse schoolbesturen de opbrengsten van het zij-
instroomtraject uitgezet. 

• Vanuit de besturen heeft Theo de vraag gekregen te onderzoeken of de 
stagevergoeding is te harmoniseren voor Den Haag, zonder de bestuurlijke vrijheid aan 
te tasten. Hij zal bij het PPO bespreken binnen welke kaders de besturen dat willen 
realiseren, ook in de wetenschap dat er behoorlijke verschillen tussen de besturen 
bestaan. 

 
5. 
 

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

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstukken/2022/03/14/publicatie-onderzoek-naar-de-kosten-van-zij-instroomtrajecten-in-het-onderwijs

