
1) De overstapper uit het oog verloren 

Procedures, regels, vakjargon; als overstapper zakt gelijk 
de moed je in de schoenen. Een van de belangrijkste 
kansen voor alle betrokken partijen in de klantreis van de 
overstapper: denk niet vanuit de eigen organisatie, maar 
zet de mens centraal. Klantgericht denken is hiervoor 
belangrijk. 
Knelpunt: overstappers ervaren het onderwijsveld en de 
instanties hierbinnen niet als toegankelijk.
Kans: zet de overstapper centraal.

Kansen en knelpunten 
in de klantreis van de overstapper

In 1,5 jaar tijd is het Onderwijsloket een belangrijke schakel 
geworden binnen het Nederlandse onderwijslandschap. 
Regelmatig horen we dan ook; ‘Had zoiets maar bestaan in 
de tijd dat ik de overstap wilde maken’, of ‘Hoe kan het dat 
dit er tot 1,5 jaar geleden nog niet was?’. 

We zijn blij dat we zoveel mensen kunnen helpen, er duidelijk 
vraag is naar onze diensten en mensen zeer tevreden zijn 
over de kwaliteit van de adviezen die ze van ons krijgen. 

Toch hebben we in de afgelopen tijd ook een aantal 
serieuze knelpunten ontdekt voor overstappers. Knelpunten 
die buiten de scope van het Onderwijsloket vallen, maar 
die er wel voor zorgen dat een overstap een stuk moeilijker 
wordt dan we zouden willen. 

We schetsen in dit hoofdstuk een aantal belangrijke 
knelpunten en geven daar meteen een positieve draai aan 
door ook de bijbehorende kansen en mogelijke oplossingen 
te bespreken. Er zijn echt kansen om de klantreis van 
overstappers kwalitatief uit te bouwen waarbij de doelgroep 
zelf centraal staat. Want dat is volgens ons een van de 
belangrijkste voorwaarden voor succes: dat alles met de 
overstapper in gedachten wordt ontwikkeld.

Mis je bij het lezen van dit overzicht aan kansen en 
knelpunten de context van het verhaal? Lees dan ons 
hele evaluatierapport, waar het hoofdstuk ‘kansen en 
knelpunten’ een onderdeel uit is. 

Je vindt het hier: 
https://onderwijsloket.com/over-het-loket/jaarevaluatie

2) Gaten in de klantreis

In de klantreis van een potentiële overstapper wordt veel 
informatie en ondersteuning aangeboden, door regionale 
initiatieven, onderwijsinstellingen en uiteraard het 
Onderwijsloket (zie ook het fi guur op de vorige pagina). 
Er zitten echter serieuze, problematische gaten in deze 
klantreis waardoor velen het einde - een baan in het 
onderwijs - niet halen. Het aanbod dat er is, wordt vaak 
niet gevonden en is regionaal erg versnipperd.
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Gat A. De praktijk ervaren | “is het onderwijs 
iets voor mij?”
[correspondeert met A in het fasenoverzicht op de vorige 
pagina] 
Het ervaren of het onderwijs iets voor je is, is belangrijk 
voordat je daadwerkelijk durft over te stappen. Elke 
overstapper wil graag een goed beeld krijgen van de 
dagelijkse praktijk, om zelf te kunnen beoordelen of het 
iets voor hem of haar is. Er zijn een aantal mogelijkheden 
om dit te ervaren. Het Onderwijsloket biedt bijvoorbeeld 
webevents, waarbij overstappers in gesprek kunnen met 
ervaringsdeskundigen. Sommige regioloketten houden 
informatieavonden of organiseren meeloopdagen op 
scholen. Daarnaast bestaat er een training ‘Zin in lesgeven’ 
die een goed beeld schets van de beroepspraktijk. Allereerst 
zijn dit te weinig mogelijkheden om echt te kunnen ervaren 
hoe het is om in het onderwijs te werken. Al helemaal omdat 
deze oriëntatiemogelijkheden niet in alle regio’s worden 
aangeboden. Daarnaast zou het aanbod verbreed moeten 
worden zodat iedereen die het onderwijs als werkveld zelf 
wil ervaren, hier verschillende mogelijkheden voor heeft. 

Gat B. Bekwaamheid checken | “kan ik het 
wel?”
 [correspondeert met B in het fasenoverzicht] 
 Voordat ze een carrièrswitch naar het onderwijs durven 
te maken, willen overstappers heel graag weten wat een 
docent nu echt moet kunnen (de bekwaamheidseisen) 
en in hoeverre ze daar al aan voldoen (o.a. door eerder 
verworven competenties).  Maar hoe kom je erachter of je 
het kan? En moet je alles al kunnen of kun je bijvoorbeeld 
nog bijleren als je eenmaal overgestapt bent?  En hoeveel is 
je eerdere ervaring waard - bijvoorbeeld met presentaties 
geven of werken met jongeren? In Nederland kan je de 
antwoorden op deze vragen niet in dit stadium krijgen. Zelfs 
niet een klein beetje. Maar meer hierover bij knelpunt 6.

Gat C. Een route kiezen | “wat past het beste 
bij mij?”
[correspondeert met C in het fasenoverzicht] 
Volg je een leraren opleiding in deeltijd of kies je voor een 
zij-instroomtraject? Bij het Onderwijsloket krijg je helder 
uitgelegd wat het verschil is tussen deze twee opties en 
een studieadviseur van een lerarenopleiding denkt soms 
nog een stapje dieper met je mee over deze keuze (mits je 
daar zelf aanklopt). Maar overstappers hebben nog veel 
meer vragen, en dit is niet de enige keuze die er bij de 
klantreis komt kijken. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor 
een Dalton of Montessori-onderwijs, of voor bijvoorbeeld 
een christelijke of openbare school. In het onderwijs zijn 
er talloze mogelijke banen en dus ook talloze afwegingen: 
onderbouw of bovenbouw, vmbo, havo, vwo of mbo?  Er 
bestaat op dit moment geen organisatie die je kan helpen 
om de keuze te maken, die je kan vertellen waar je op moet 
letten en je kan adviseren over wat het beste bij je past.

Gat D. Een baan zoeken | “wie neemt mij 
aan?”
[correspondeert met D in het fasenoverzicht] 
“Ik wil graag zijinstromen, maar zit er wel iemand op mij 
te wachten?” Sommige regioloketten hebben een eigen 
vacaturebank met vacatures in het onderwijs, maar veel van 
hen verwijzen overstappers gewoon naar de vacaturebank 
van Meesterbaan.nl. Overstappers komen er vervolgens na 
tientallen sollicitaties achter dat het onderwijs niet op hen 
zit te wachten (meer hierover in punt 4 en 5). Er is een enkel 
regioloket dat een actievere rol aanneemt als bemiddelaar, 
maar over het algemeen moeten overstappers het zelf maar 
blijven proberen.

Gat E. Voorbereiden op een baan | “wie 
helpt me op weg?”
[correspondeert met E in het fasenoverzicht] 



Als het je gelukt is om bijvoorbeeld via zij-instroom in het 
beroep aan een aanstelling op een school te krijgen, mag 
je vaak na de zomervakantie meteen lesgeven. Maar de 
lerarenopleiding start dan meestal pas als je al een paar 
weken voor de klas staat. Hoe bereid je een les voor? Hoe 
maak je je planning? Overstappers willen zich graag goed 
voorbereiden, maar weten niet hoe ze dit aan kunnen 
pakken. Bij wie kunnen ze terecht als alle toekomstige 
collega’s met vakantie zijn en de opleiding in de zomer dicht 
is? 
 Vanuit de opleiding wordt daarnaast vaak geadviseerd om 
niet op eigen houtje aan de slag te gaan met studiemateriaal: 
“dat komt tijdens de opleiding wel, dan begeleiden we 
je er bij”. Goed bedoeld, maar daardoor voelen veel zij-
instromers zich erg onzeker over hun start voor de klas.

Gat F. Een vinger aan de pols | “wie begeleidt 
me?”
[correspondeert met F in het fasenoverzicht] 
“Ik draai mijn eigen klassen, maar er komt eigenlijk nooit 
iemand kijken hoe ik het doe.” “Ik ben geen stagiaire die 
achter in de klas van zijn begeleider zit, maar ik heb wel 
begeleiding nodig. Wie helpt mij?” Zij-instromers lopen 
er tegenaan dat het reguliere systeem niet op hen van 
toepassing is, maar de school heeft vaak geen capaciteit 
om hen hierin te begeleiden.

Samenvattend

Knelpunt: gaten in de klantreis en oneerlijke kansen voor 
overstappers uit verschillende regio’s.

Kans: ontwikkel aanbod voor de gaten in de klantreis 
en coördineer het aanbod op landelijk niveau zodat 
overstappers het aanbod goed kunnen vinden, maar zorg 
dat de uitvoer regionaal gebeurt. Zo heeft de overstapper 
het overzicht en krijgt hij of zij overal dezelfde ondersteuning.

3) Gebrek aan landelijke samenwerking

We merken nu al hoeveel meerwaarde het heeft om één 
overkoepelende plek te hebben voor alle informatie over 
overstappen naar het onderwijs. Maar er zijn nog veel 
onderdelen van de klantreis die nog zeer versnipperd 
plaatsvinden. Ons advies: werk meer samen op landelijk 
niveau om in de regio’s de goede dingen te kunnen doen. 
Zo krijgt de overstapper meer overzicht en wordt kennis en 
expertise effi ciënter benut. Het wiel hoeft immers maar één 
keer uitgevonden te worden.
Knelpunt: versnippering.
Kans: landelijke samenwerking, regionale uitwerkingen.

4) Kortetermijnvisie bij scholen

Voor scholen speelt vaak vooral ‘het probleem van het 
nu’: “nú hebben wij geen leraar voor onze groep zeven.” 
Dan willen ze graag een leraar aannemen, maar het liefst 
geen zij-instromer; dat is veel gedoe en geregel, met veel 
onzekerheid over het succes en de duurzame inzetbaarheid 
van de zij-instromer. Bovendien moeten ervaren docenten 
zij-instromers begeleiden en staan zij dus ook minder voor 
hun klas. Vaak kunnen scholen hier geen capaciteit voor 
vrijmaken. 
Door dit kortetermijndenken worden weinig zij-instromers 
aangenomen, waardoor er op lange termijn ook geen 
oplossing komt voor het lerarentekort. Het is begrijpelijk 
dat er vanuit scholen op deze manier wordt gedacht, 
maar het is ook zonde. Nu lopen overstappers veel te vaak 
tegen een muur aan, terwijl ze zoveel te bieden hebben! 
Laat de kwaliteiten van overstappers (zij-instromers) zien, 



verleid scholen om het met hen aan te durven, bijvoorbeeld 
door te benadrukken hoe waardevol hun werkervaring 
en achtergrond kan zijn, en hoe een divers docententeam 
een boost geeft aan de onderwijskwaliteit. Zorg voor 
ondersteuning met behulp van landelijke en regionale 
coördinatie (en begeleiding). En voer een systeem in dat 
zorgt dat deze zij-instromers wel succesvol kunnen zijn en 
hun toegevoegde waarde snel zal blijken. 
Knelpunt: veel twijfels en geen ruimte bij scholen voor de 
doelgroep overstappers.
Kans: kwaliteiten van overstappers meer laten zien 
en zorgdragen voor coördinatie en een systeem voor 
succesvolle inzet van overstappers op scholen.

5) Lerarentekort wordt niet overal ervaren

Scholen voelen de urgentie van het lerarentekort in veel 
gevallen niet. Veel scholen geven aan geen lerarentekort te 
ervaren, en staan daarom niet open voor zij-instromers. Op 
de een of andere manier krijgen ze toch altijd een sollicitant 

die de juiste papieren heeft en die wordt dan aangenomen. 
Ongemerkt neemt het aantal sollicitanten per vacature wel 
sterk af, waardoor de keus steeds kleiner wordt. De kwaliteit 
van het onderwijs komt langzaam maar zeker in het geding 
als scholen niet meer de beste kandidaat maar de enige 
kandidaat moeten kiezen.
Knelpunt: lerarentekort wordt door veel scholen niet 
ervaren.
Kans: kwaliteit van onderwijspersoneel verhogen door 
vergroten van de keuze bij vacatures.

6) Geschiktheid en waarde van overstappers 
(te) laat bepaald

Overstappers kunnen vaak slecht zelf inschatten wat ze 
al kunnen en wat ze nog moeten leren, maar hebben 
wel behoefte aan inzicht hierin. Door hen hier beter in te 
ondersteunen in de oriëntatiefase, weten overstappers beter 
waar ze aan toe zijn en kunnen ze zich beter ‘verkopen’ aan 
de scholen. Dit ontzorgt ook scholen, aangezien zij op dit 

moment zelf een soort voor-assessment moeten uitvoeren 
wanneer zij een zij-instromer willen aannemen. Als zij-
instromers hier zelf al een beter beeld van hebben, is het 
voor scholen ook makkelijker en aantrekkelijker om hen aan 
te nemen.
Zorg dat een overstapper al in de oriëntatiefase zijn of haar 
waarde kan onderzoeken, bijvoorbeeld aan de hand van de 
bekwaamheidseisen. 
Dat kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:
a.Haal het geschiktheidsonderzoek naar voren en maak het 
laagdrempelig voor deelname. Nu moet een overstapper 
een school zien te overtuigen hem aan te nemen, zonder te 
weten waar hij zelf toe in staat is. Aan de andere kant weet 
de school niet of de overstapper geschikt is en is daardoor 
zeer terughoudend of voert zelf een heel assessment uit of 
laten hem een tijdlang (onbetaald) stagelopen om zeker 
te weten dat deze kandidaat de juiste vaardigheden bezit 
(en dat diegene ook later door het geschiktheidsonderzoek 
komt).
b.Splits het geschiktheidsonderzoek in een light-assessment 



in de oriëntatiefase en een diepgaander assessment bij 
het vormgeven van het opleidingstraject. In het light-
assessment wordt duidelijk of iemand geschikt is om voor 
de klas te staan en voor welk opleidingstraject diegene 
waarschijnlijk in aanmerking komt. Dan weet de kandidaat 
wat hij kan, en de school loopt veel minder risico. Tijdens 
een diepgaander assessment worden competenties en 
kwaliteiten ingeschat, zodat duidelijk is waar de focus op 
moet liggen bij de opleiding.

Knelpunt: voor zowel de overstapper als de school is het 
onzeker of de overstapper geschikt is en wat diegene te 
bieden heeft. Dit wordt pas in een laat stadium getoetst.
Kans: door al in de oriëntatiefase een assessment of 
waardebepaling aan te bieden, versterk je de positie 
van de overstapper, ontzorg je scholen en vergroot 
je de aantrekkelijkheid van de overstapper en de zij-
instroomroute. Als deze werkwijze landelijk op een zelfde 
manier wordt gevolgd, komt dit bovendien ten goede van 
de transparantie en professionaliteit. 

7) Mbo’ers staan buitenspel

Mbo’ers mogen in de meeste gevallen niet zij-instromen en 
hierdoor is het maar voor een kleine groep mogelijk om de 
overstap naar het onderwijs te maken via een werken-leren 
traject. Hiermee wordt een grote groep buiten spel gezet 
die wel degelijk een waardevolle toevoeging kan zijn in het 
onderwijsveld. Vooral oudere overstappers vragen zich af 
waarom er zo hard gekeken wordt naar een papiertje wat 
zij meer dan dertig jaar geleden gehaald hebben, terwijl zij 
vaak al ervaring hebben op post-hbo niveau. 
Knelpunt: zij-instromen is niet toegankelijk voor overstappers 
met een mbo-diploma.
Kans: het vergroten van aantal zij-instromers door een 
doelgroep niet bij voorbaat uit te sluiten. 

8) Centraal punt voor overstappers is 
onmisbaar.

Eind 2023 houdt de fi nanciering van het Onderwijsloket 
op. Duidelijk is wel dat het voor de overstappers een grote 
behoefte vervult, en ook het succes van de regioloketten 
neemt daarmee toe. De RAP-regeling eindigt echter 
ook binnenkort. Een duurzame inbedding van alles wat 
de afgelopen jaren is opgetuigd is noodzakelijk, om te 
voorkomen dat al deze tijd, energie en geld voor niets zijn 
geweest. Een aansluiting bij de regiefunctie in het kader 
van het Actieplan duurzaam werken in het onderwijs en 
de regionale allianties die ontstaan, is een te onderzoeken 
kans.
Knelpunt: centraal punt voor overstappers is onmisbaar, 
opgebouwde expertise mag niet verdwijnen.
Kans: verduurzamen Onderwijsloket, aansluiten bij huidige 
ontwikkelingen en eventueel uitbreiden werkzaamheden.

Tot zover de belangrijkste knelpunten die wij tegenkomen 
in ons dagelijks werk. Graag willen we hierbij benadrukken 
dat we vooral veel kansen zien. Kansen die de toestroom 
van overstappers naar het onderwijs sterk kunnen laten 
groeien, zowel in kwaliteit als in kwantiteit!

Wij blijven komend jaar bij het Onderwijsloket onze uiterste 
best om iedereen zo goed mogelijk verder te helpen in hun 
stap naar het onderwijs. We hopen dat het succes van deze 
eerste fase kan worden uitgebreid naar meer. 
Stichting Tio, de organisatie die het Onderwijsloket heeft 
opgezet en uitvoert, zou een rol kunnen - en graag willen 
- spelen bij het verder uitwerken van de oplossingen voor 
deze knelpunten.  Vanwege de huidige rol binnen het 
onderwijslandschap, de opgedane expertise op het gebied 
van de klantreis en de bestaande samenwerkingen, bevindt 
deze stichting zich in de ideale positie om deze kansen op 
te pakken.  


