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Kwaliteitseisen
zij-instroomtrajecten
Waar lopen zij-instromers tegenaan als ze in het onderwijs beginnen? En welke gevolgen
heeft dat voor opleidingstrajecten voor zij-instromers? We praten erover met Paul Hennissen,
lector Opleiden in de School bij De Nieuwste Pabo in Sittard, die ook is betrokken bij
opleidingstrajecten van zij-instromers. “Het is een misverstand te veronderstellen dat
volwassenen de koppeling tussen theorie en praktijk wel vanzelf leggen.”

Veel opleidingsaspecten zijn van belang voor élke

kijken: vanuit het perspectief van de zij-instromer,

aankomende leraar, dus ook voor de zij-instromer.

het individu, en vanuit het perspectief van de

Zo heeft het werkplekleren grote waarde, niet alleen

omgeving. “Vanuit het individuele perspectief

omdat aankomende leraren in de schoolpraktijk veel

moet de zij-instromer aansluiting zien te vinden

kennis en vaardigheden opdoen, maar ook omdat

met kinderen, iets dat best lastig kan zijn voor

ze hier hun identiteit als leraar ontwikkelen. Dat

mensen die uit een heel ander werkveld komen.

laatste, een professionele identiteit ontwikkelen,

De zij-instromer komt er bijvoorbeeld achter dat

kan alleen maar op de werkplek, zo is de stellige

niet alle leerlingen vanzelf gemotiveerd zijn, dat

overtuiging van Hennissen, omdat je daar met

klassenmanagement iets heel anders is dan het

leerlingen en collega’s werkt. “Die doen een beroep

managen van een afdeling in een bedrijf, of dat er

op jou als persoon, en daar is je identiteit als leraar

heel wat komt kijken bij orde houden in de klas.”

direct aan gekoppeld. Identiteitsontwikkeling is een
essentiële component van leraar worden, en is dus

Vanuit de omgeving bekeken, lopen zij-instromers

ook voor zij-instromers van cruciaal belang.”

er bijvoorbeeld tegenaan dat ze vanaf dag
één volledig als leraar worden ingezet, dat de
taakbelasting groter is dan ze hadden verwacht

Twee perspectieven

en dat ze, in vergelijking met de baan die ze
hadden, aanmerkelijk minder groeimogelijkheden

Naast een professionele identiteit ontwikkelen,

hebben. “Ook is hulp vragen en hulp krijgen voor

moeten zij-instromers socialiseren in de school

zij-instromers vaak lastig”, voegt Hennissen toe.

en moeten ze professionele vaardigheden

“De collega’s gaan ervan uit dat de zij-instromer,

verwerven. Dit zijn volgens Hennissen de drie

iemand met werk- en levenservaring, het allemaal

ontwikkelingstaken waar opleidingstrajecten voor

wel kan, en de zij-instromer zelf denkt dat hij aan

zij-instromers zich op moeten richten.

die verwachtingen moet voldoen. Het risico bestaat
dat de zij-instromer hierdoor in een isolement

Om daar invulling aan te geven, is het belangrijk te

terechtkomt.”

weten waar zij-instromers tegenaan lopen als ze
in het onderwijs gaan werken. Volgens Hennissen

Opleidingstrajecten moeten rekening houden

kunnen we daar vanuit twee invalshoeken naar

met beide perspectieven, stelt Hennissen. “Dat
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betekent dat zowel de zij-instromer als de opleiding

de thema’s die zij-instromers belangrijk vinden.

bod komen. Hennissen: “Daarom is het essentieel

eigen verantwoordelijkheden hebben. We moeten

Daarin verschillen mensen. De één focust zich

dat instituut en school gezamenlijk zorgen voor de

voorwaarden creëren voor effectieve leerplekken in

bijvoorbeeld op klassenmanagement, de ander wil

werving, selectie en begeleiding van zij-instromers

Tot slot benadrukt Hennissen dat we ons moeten

de school, en de zij-instromers moeten alle kansen

graag leerlinggericht werken, en een volgende is

en samen een programma ontwikkelen waarin

realiseren dat het, hoe dan ook, tijd kost om je te

grijpen om zich te ontwikkelen.”

sterk gericht op didactische vaardigheden. Het is

theorie en praktijk zijn verbonden. Het is een

ontwikkelen tot leraar. “De zij-instromer moet

belangrijk daarbij aan te sluiten.”

misverstand te veronderstellen dat volwassenen

zich de theorie eigen maken, moet zich de praktijk

de koppeling tussen theorie en praktijk wel vanzelf

eigen maken én moet dat alles verwerken in zijn

leggen. Daarom moet het opleidingsprogramma dat

persoonlijke professionele identiteit. Voor alle drie

bewerkstelligen.”

die componenten moet de zij-instromer voldoende

Volwassenen
Samen opleiden
Daarnaast is het belangrijk dat opleidingstrajecten

Het kost tijd

tijd krijgen. Het is dan ook onmogelijk om in een

rekening houden met het feit dat het gaat om het

Hennissen wijst erop dat er al heel veel bekend

En dat gaat het beste in opleidingsscholen, waar

hele korte periode leraar te worden; dat kost echt

leren van volwassenen. Hennissen: “We weten

is over wat werkt in opleidingsprogramma’s.

al een structuur is van samen opleiden, stelt

minimaal twee jaar.”

dat volwassenen hun kennis vooral uitbreiden

Hij noemt: de aanwezigheid van een mentor,

Hennissen. “Daar weten instituut en school van

op basis van herkenning omdat zij, veel meer

vermindering van de werkdruk, peercoaching,

elkaar wat ze doen en zijn ze gewend om af te

dan jongeren, een oriëntatiebasis hebben

feedback en intervisie, een ondersteunend

stemmen en om theorie en praktijk met elkaar te

ontwikkeld. Het is belangrijk dat ze nieuwe kennis

schoolklimaat, en een werkplek die de kenmerken

verbinden. Dat is essentieel voor de opleiding van

en ervaringen daaraan kunnen koppelen. Dat

heeft van een professionele leergemeenschap.

aankomende leraren, dus ook voor zij-instromers.”

betekent voor het opleidingstraject bijvoorbeeld

“Dat is een werkplek waar het leren centraal

In de regio is het belangrijk dat er netwerken

dat je veel met casuïstiek en met herkenbare

staat, waar collega’s reflecteren op hun handelen,

ontstaan rond besturen/scholen die geen

voorbeelden werkt.”

gebruikmaken van kennis van anderen, en samen

opleidingsscholen zijn, maar wel zij-instromers

met anderen onderwijs ontwikkelen. Voor het leren

hebben, gekoppeld aan Partnerschappen Samen

van de zij-instromer is dat zeer stimulerend.”

Opleiden en Professionaliseren om ervaringen

Ook is het relevant rekening te houden met het
biografisch perspectief, met de levensgeschiedenis

van samen opleiden te delen en te komen tot een

en de werkervaring van de zij-instromer. Wat

Een laatste, maar volgens Hennissen zeker niet

de zij-instromer doet en hoe hij leert is daar

minst belangrijk, werkzaam bestanddeel van

onlosmakelijk mee verbonden. “Het gaat

opleidingsprogramma’s is dat er sprake is van een

niet zozeer om de ervaringen op zich,” zegt

samenhangend programma. Voor de opleiding van

Hennissen, “maar vooral om wat de zij-instromer

zij-instromers betekent dit dat de drie genoemde

daarvan heeft geleerd. Daar moeten we de

ontwikkelingstaken – een professionele identiteit

werkplekbegeleiding altijd aan koppelen. Je ziet

ontwikkelen, kennis en vaardigheden verwerven,

het biografisch perspectief bijvoorbeeld terug in

en socialiseren in de school – geïntegreerd aan

optimaal traject voor zij-instromers.
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