Resultaten doorbraaksessies
In mei en juni 2022 organiseerde de Alliantie voor Werkend Onderwijs met ondersteuning van de
Buitenboordmotor en CAOP een serie doorbraaksessies gericht op de aanpak van het lerarentekort. Centraal in
deze sessies stond de problematiek van de zij-instromers en de vraag hoe we de drempels kunnen verlagen
om in het onderwijs in te stromen en bevoegd te worden.
Uitgangpunt hierbij was het door de Buitenboordmotor ontwikkelde gedachtegoed van “het bouwen van een
loopbrug van baan naar baan”. Hierin worden doorbraken in het systeem geschetst die noodzakelijk zijn voor
het faciliteren van trajecten van werk naar werk. In de sessies hebben we dit idee samen met
vertegenwoordigers uit het werkveld verder uitgewerkt voor het onderwijs. Dit zijn de opbrengsten.

4 Drempels die het instromen in
het onderwijs moeilijk maken
De Buitenboordmotor noemt de volgende 4 drempels als de belangrijkste redenen waarom geïnteresseerden de
overstap naar het onderwijs niet maken;
1. Gebrek aan mobiliteit in het onderwijs
2. Geen waardering van de eerdere carrière
3. Match van de professional met de arbeidsmarkt
4. Negatieve beeldvorming van de zij-instromer vanuit het onderwijs
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Oriëntatie
·Maatwerk voor verschillende profielen zijinstromers:
1. Van werk naar werk
2. Onbevoegd voor de klas
3. Nevenbevoegdheid
·De kandidaten de mogelijkheid van
begeleiding bieden bij het
geschiktheidsonderzoek
·Door begeleiding de duur van het
geschiktheidsonderzoek beperken tot
maximaal 5 weken: zowel kandidaat als school
krijgen snel helderheid over potentie,
voortgang en subsidie. Bij groep 2 en 3 kan het
mogelijk nog sneller
·Concretisering van beoordelingscriteria door
vertaling eisen naar leeruitkomsten met daarbij
in de beoordeling heldere beschrijvingen van
wat al gevalideerd wordt en wat nog ontbreekt

Programma

Financiën

·Onnodig leren ten allen tijde voorkomen. Dit is
mogelijk door te werken met leeruitkomsten
en een valideringsassessment

·Nastreven om een zij-instromer een salaris
aan te bieden passend bij de eerder opgedane
werkervaring

·Individuele programmering, aansluitend op
werkomgeving en de privésituatie van de
deelnemer

·Gebruik maken van mogelijke bijdragen vanuit
beide werkgevers, bv. transitievergoeding,
loonsuppletie

·Intensieve individuele begeleiding, naast
generieke en vakspecifieke leerteams

·Onderzoeken of er extra subsidieaanvraag
mogelijk is in de driehoek bestuur, gemeente
en OCW

·Naast toetsing ook validering van ingebrachte
bewijslast
·Meer inbreng vanuit de school

·Risico eerste 2 jaar wegnemen bv. door in
diensttreding bij gezamenlijke stichting

Flexibele instroom

Begeleiding

Overige opbrengsten

·Geschiktheidsonderzoek: start op ieder
gewenst moment

·Ondersteuning bij werving en selectie van
geschikte zij-instromers

·Belangrijk voor scholen om beleid te
ontwikkelen voor zij-instroom

·Opleiding: maandelijks instroommoment

·Mogelijkheid aanbieden van
onderdompelingsprogramma/crashcourse als
onderdeel van oriëntatie

·Werken aan ontwikkelen leercultuur met
aandacht voor learning & development voor
gehele personeel

·Begeleiding aanbieden tijdens
geschiktheidsonderzoek

·Zij-instroom inpassen in veranderbeleid

·Mogelijkheid aanbieden van
onboardingsprogramma
·Tijdens opleiding intensieve individuele
begeleiding, naast bijeenkomsten in leerteams
en bijeenkomsten voor het vakdeel

·Ideeën ontwikkelen voor vermindering
werkdruk
·Verzoek indienen bij OCW voor:
- Verruiming toelating: naast een afgeronde
HBO- of WO-opleiding (NVAOgeaccrediteerd) zij-instroom ook mogelijk
middels een EVC-procedure die is toegespitst
op de mogelijk te volgen zijinstroomopleidingen
- Verruiming bevoegdheden, bv. voor 10-14scholen en basisbevoegdheid

