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Voorwoord
Nederland zoekt nieuwe wegen om meer intersectorale
mobiliteit op de arbeidsmarkt te creëren. In een samen
leving waar een baan voor het leven of een vast contract
niet langer vanzelfsprekend zijn, kan mobiliteit tussen
sectoren de wendbaarheid van werknemers én werkgevers
vergroten. Werknemers hebben hierbij nieuwe zekerheden
en ontwikkelkansen nodig. Dat vereist meer ‘zebrapaden’
op de arbeidsmarkt, zodat werknemers veilig kunnen
oversteken van werk naar werk.1
In februari 2019 tekenden partijen uit de financiële sector
(Verbond van Verzekeraars en Nederlandse Vereniging van
Banken), werkgevers in het onderwijs (PO-Raad, VO-Raad
en MBO Raad), de lerarenopleidingen (Vereniging Hogescholen en VSNU) en het ministerie van OCW het convenant
Aan de slag voor de klas. Het convenant is mede geïnitieerd
vanuit de sociale partners. Het behelst een inspannings
verplichting voor de convenantspartijen met betrekking tot
het aanpakken van het lerarentekort in de verschillende
onderwijssectoren. De insteek hierbij was om personeel
vanuit de financiële dienstverlening de mogelijkheden van
een baan in het onderwijs te laten verkennen en te begeleiden

bij een eventuele overstap. De uitvoering van het convenant
werd begeleid door de landelijk coördinator aangesteld bij
de arbeidsmarktfondsen van het funderend onderwijs:
Arbeidsmarktplatform PO en Voion. Het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) ondersteunde
hierbij. Na bijna twee jaar is het convenant eind 2020 ten
einde gekomen.
Op verzoek van de convenantspartijen heeft het CAOP het
convenant Aan de slag voor de klas geëvalueerd. Met het
aflopen van het convenant ontstond de behoefte om de
lessen die geleerd kunnen worden rondom het afsluiten van
een convenant voor intersectorale mobiliteit op te halen en
te delen met de betrokkenen. Deze evaluatie blikt met de
convenantspartijen terug op de samenwerking binnen het
convenant: het verloop van het proces, de uitkomsten en
de geleerde lessen.
Dit onderzoek betreft geen evaluatie van de overstap van
potentiële zij-instromers, de zogenoemde klantreis2, ook al
is dat een belangrijke uitkomst van het convenant. Het gaat
in deze evaluatie specifiek over de intersectorale samen

1

Zie o.a. “Veilig oversteken’ inspiratiegids voor van werk-werktransities door AWVN, ABU en TNO.

2

De klantreis wordt uitgewerkt in een aparte handreiking.

SER advies over toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en WW, 2013.
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werking die tot stand is gekomen met het convenant, zoals
beleefd door de convenantspartijen. De evaluatie werpt ten
slotte ook een blik op de toekomst. De ervaringen die zijn
opgedaan met het convenant kunnen waardevol zijn voor de
toekomstige aanpak van tekorten in de genoemde sectoren,
maar ook in andere sectoren waar men door middel van
intersectorale samenwerking arbeidsmarktuitdagingen
wil adresseren.
De onderzoekers zijn alle betrokkenen die hebben bijgedragen
aan de totstandkoming van deze evaluatie zeer erkentelijk
voor de tijd en gelegenheid om hen te interviewen en de
uitkomsten van deze evaluatie te toetsen.

Den Haag, februari 2021
Sifra van Zijtveld en Sean Stevenson
Onderzoekers, CAOP
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Ondertekenende partijen en
steunende partijen

Inleiding
Deze evaluatie van het convenant
Aan de slag voor de klas geeft een beeld
van wat er tot nu toe geleerd is van de
samenwerking tussen de convenantspartijen, ten aanzien van de voor
bereiding, de rollen, het proces, de
uitkomsten en de impact en borging.
In de evaluatie worden de ervaringen
van de convenantspartijen beschreven,
zoals deze zijn gedeeld in de interviews
met alle betrokkenen.

Op 11 februari 2019 is het convenant getekend door de
volgende acht partijen:
•	Financiële dienstverlening: Nederlandse Vereniging
van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars;
•	De werkgevers in het onderwijs: PO-Raad, VO-Raad
en MBO Raad;
•	De lerarenopleidingen: Vereniging Hogescholen en
VSNU;
•	Overheid: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW).

Doel en onderzoeksvragen
Dit evaluatieonderzoek heeft als doel het verloop van de
samenwerking tussen de convenantspartijen te evalueren
en geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen:
•	Wat is de aanleiding voor deelname aan het convenant?
•	Welke verwachtingen hadden partijen voor deelname
aan het convenant?
•	Welke rollen hadden partijen binnen het convenant?
•	Hoe verliep de samenwerking binnen het convenant?
•	Wat zijn de uitkomsten van het convenant?
•	Wat is de impact van het convenant?
•	Hoe wordt het geleerde geborgd?

Naast de ondertekenende partijen hebben een aantal
partijen ondersteund en gecoördineerd. Het Arbeidsmarktplatform PO en Voion hebben de coördinatie op zich
genomen. Ook UWV en de AWVN zijn, als betrokkenen bij
de start en de uitvoering van het convenant, geïnterviewd
voor de evaluatie. Zij worden in deze evaluatie als de
steunende partijen beschouwd.

Onderzoeksopzet
Om de leerpunten van het convenant in kaart te brengen,
zijn de convenantspartijen en de ondersteunende partijen
geïnterviewd. Deze interviews vormen de basis van het
rapport. Daarmee ligt de focus van dit rapport op het
evalueren van de samenwerking binnen het convenant en
niet op het evalueren van de activiteiten die er uit zijn
voortgekomen.
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Diepte-interviews

Kwantitatieve gegevens

Leeswijzer

Voor de uitvoering van de evaluatie zijn alle (vertegen
woordigers van de) convenantspartijen bevraagd. Door
middel van diepte-interviews zijn de geleerde lessen en
opbrengsten van het convenant opgehaald. Naast de
convenantspartijen zijn ook enkele andere partijen bevraagd
die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van het
convenant. Concreet betreft het (vertegenwoordigers van)
de arbeidsmarktfondsen voor het primair onderwijs
(Arbeidsmarktplatform PO), het voortgezet onderwijs
(Voion), UWV en de AWVN.

Naast het ophalen van de kwalitatieve informatie door
middel van interviews, zijn er ook kwantitatieve gegevens
verzameld gedurende de looptijd én na afloop van het
convenant.

In dit rapport wordt eerst aandacht besteed aan de
aanleiding en start van het convenant (hoofdstuk 1).

De interviews zijn afgenomen in de maanden novemberdecember 2020 en zijn gestructureerd aan de hand van een
interviewleidraad. Daardoor zijn de opbrengsten uit de
interviews onderling goed te vergelijken. De ondertekenende
partijen hebben intern medewerkers gemandateerd om het
convenant uit te voeren. De opbrengsten van de interviews
zijn gebaseerd op meningen en ervaringen van deze
vertegenwoordigers van de convenantspartijen. Deze
verschillende percepties zijn geanalyseerd en worden in
deze evaluatie bijeengebracht, met als doel om de gemene
delers te identificeren en te leren van twee jaar convenant.
Indien de ervaringen verschillen tussen de partijen, worden
ook de verschillen beschreven.
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Daarna wordt ingegaan op de verschillende rollen van
de convenantspartijen en hun achterban (hoofdstuk 2)
en de samenwerking tussen de partijen (hoofdstuk 3).
Het daaropvolgende hoofdstuk focust op de
activiteiten en uitkomsten (hoofdstuk 4), waarna
wordt ingezoomd op de impact, meerwaarde en
borging van het convenant (hoofdstuk 5).
Ten slotte worden in het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 6)
conclusies en aanbevelingen bij elkaar gebracht.

1

6

Aanleiding
en verwachting
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1.1 Aanleidingen
Funderend onderwijs en mbo

1. Aanleiding en
verwachting
De aanleiding om deel te nemen aan het
convenant was voor een groot deel van
de convenantspartijen hetzelfde. Toch
blijken er uit de interviews een aantal
duidelijke verschillen. Alle convenantspartijen hebben met het tekenen van het
convenant beoogd een samenwerking
te initiëren tussen de verschillende
onderwijssectoren en de bank- en
verzekeringssector. Het convenant is
de formalisering van deze intentie tot
samenwerking tussen de genoemde
sectoren. De aanleiding om deze intersectorale samenwerking aan te gaan
verschilt, wat ook een verschil in de
verwachtingen verklaart. Hieronder
worden de intenties en verwachtingen
verder uitgewerkt aan de hand van de
verschillende rollen die de sectoren
binnen het convenant vervulden.
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Het lerarentekort in het po, vo en mbo is de belangrijkste
aanleiding voor deze sectoren om het convenant te sluiten.
De reguliere instroom vanuit de lerarenopleidingen is
onvoldoende om alle lerarenvacatures de komende jaren te
vervullen. Het mobiliseren van voldoende personen om in
het onderwijs te komen werken blijkt een zeer grote
uitdaging. Voor het primair en het voortgezet onderwijs was
de aanleiding enerzijds het concreet aanpakken van
bestaande lerarentekorten, door actief de zij-instroom te
bevorderen. Anderzijds was er ook het strategisch uitgangspunt om meer routes naar het leraarschap te creëren.
Dit laatste uitgangspunt gaat niet zozeer uit van de bestaande
tekorten, maar van het creëren van meer flexibiliteit en
maatwerk in de werving van leraren, voor meer diversiteit in
de lerarenteams. De verwachting was dat het experimenteren
met meerdere routes naar het leraarschap kan bijdragen aan
meer variatie in de ervaring, kennis en vaardigheden binnen
lerarenteams. Zo kan een meer inclusieve en diverse
werkplek ontstaan, wat de kwaliteit van het onderwijs ten
goede kan komen.
Het voortgezet onderwijs was al betrokken bij een gelijkend
convenant om Shell-medewerkers de overstap te laten
maken naar het voortgezet onderwijs, waarbij sommige
medewerkers ook interesse toonden in een baan binnen een
van de andere onderwijssectoren. De ervaringen die daarbij
zijn opgedaan, hebben er mede toe geleid dat het convenant
Aan de slag voor de klas tot stand kwam. Vanwege het feit
dat banken en verzekeraars krimpende sectoren zijn, was
het voor deze sectoren ook zinvol om ervaring op te doen

met zij-instroom naar het onderwijs. Het mbo werkt al jaren
met zij-instromers, maar door samen te werken met de
andere onderwijssectoren wil het mbo hierin een verdere
verbeterslag maken.

Hoger onderwijs
De hogescholen en universiteiten bieden de leraren
opleidingen die nodig zijn om toekomstige leraren op te
leiden voor het funderend onderwijs en het mbo. Hogescholen
leiden het grootste deel van de leraren op, dit gaat voor
namelijk om jonge studenten die net uit het voortgezet
onderwijs komen. Studenten vragen echter om een andere
benadering dan een zij-instromer. Door betrokken te zijn bij
het convenant wil het hoger onderwijs leren over de
onderwijsbehoeften van zij-instromers. Het bieden van
meer maatwerk voor zij-instromers sluit ook goed aan bij de
interne ontwikkelingen binnen de hogescholen rondom
hybride en circulair docentschap en de ontwikkelingen bij
de universitaire lerarenopleiding. Door zicht te hebben op
de ontwikkelingen in andere sectoren zijn verschillende
vormen van kennisuitwisseling en samenwerkingen met
die sectoren mogelijk.
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Financiële dienstverlening
Voor banken en verzekeraars was de aanleiding voor
deelname aan het convenant ook tweeledig. Allereerst is er
in de sector veel aandacht voor het stimuleren van duurzame
inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers. Dit wordt
aangejaagd door de vele (technologische) ontwikkelingen
waarop de sector moet en wil anticiperen. Daarnaast wilden
de banken en verzekeraars graag bijdragen aan het maatschappelijk belang. Waar de financieel dienstverlenende
sector te maken heeft met krimp, is de vraag naar personeel
in het onderwijs juist groot. Door deelname aan het convenant wilden de banken en verzekeraars bijdragen aan de
aanpak van de tekorten in het onderwijs.

Steunende partijen
De aanleiding voor deelname aan het convenant lag voor de
steunende partijen in de wens om bij te dragen aan het
optimaliseren van de overstap van een potentiële zij-instromer
naar het onderwijs. De inzet die zij hebben getoond start
vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel:
het willen bijdragen aan het opvullen van de tekorten in het
onderwijs. De ondersteunende partijen zagen verschillende
drempels in het overstappen naar het onderwijs.
De zogenoemde klantreis vertoonde veel uitdagingen:
van de oriëntatiefase, het opleiden, tot het plaatsen van de
zij-instromers. Door betrokken te zijn bij het convenant
wilden de steunende partijen deze klantreis optimaliseren
en zij-instromers ondersteunen in hun overstap naar het
onderwijs.

Overheid
Ook voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap lag de aanleiding in deelname aan het convenant in
de tekorten in het onderwijs. Het ministerie zag in de
| Evaluatie convenant Aan de slag voor de klas

samenwerking met overschotsectoren, specifiek met de
financiële sector, kansen om een bijdrage te leveren aan
het oplossen van het lerarentekort.

1.2 Verwachtingen
De aanleiding om deel te nemen aan het convenant is mede
van invloed geweest op de verwachtingen van de verschillende convenantspartijen.

Funderend onderwijs en mbo
De tweeledigheid van de aanleiding maakt dat er bij het
primair- en voortgezet onderwijs ook een tweeledige
verwachting bestond. Enerzijds was de verwachting dat het
convenant concreet zou bijdragen aan het verkleinen van de
tekorten, door geschikte zij-instromers te enthousiasmeren
en op een goede manier te begeleiden naar een baan in het
onderwijs. Anderzijds het kennis maken met meer innovatieve manieren om talenten naar onderwijs te trekken vanuit
andere sectoren, middels een breder instrumentarium om te
werven en selecteren. Dit met als doel de diversiteit van de
lerarenteams te vergroten. De verwachting was dat het
convenant zou bijdragen aan het duurzaam opzetten van
nieuwe routes naar het leraarschap en het effectiever
selecteren van goede kandidaten, niet zozeer om zo veel
mogelijk mensen vanuit de financiële sector direct te
bemiddelen. Immers, de selectie vindt uiteindelijk altijd op
schoolniveau plaats.
Echter, door te leren van het convenant, was de verwachting dat beide aanleidingen elkaar zouden versterken: door
zij-instromers concreet te bemiddelen zou ervaring en
kennis worden opgedaan met het organiseren van meerdere

routes naar het leraarschap, het effectief selecteren van
goede kandidaten, het aanpakken van de tekorten en het
diversifiëren van lerarenteams. Doordat beide aanleidingen
elkaar zouden versterken was de verwachting dat het
convenant een katalysator zou zijn voor structurele
intersectorale mobiliteit, waarmee de tekorten in een sector
aangevuld kunnen worden met geïnteresseerden vanuit een
andere sector. Binnen het convenant zijn geen concrete
resultaatafspraken gemaakt, en was er geen concrete
verwachting, over het aantal zij-instromers dat bemiddeld
zou worden naar het onderwijs. Er was echter wel een
verwachting over een bepaald percentage op basis van de
eerdere ervaringen met bijvoorbeeld Shell: 5% van alle
geïnteresseerden (of eventueel een iets hoger percentage)
zouden wellicht daadwerkelijk starten met een zij-instroomtraject.
Omdat zij-instroom voor docenten in het mbo een zeer
gebruikelijke route is, leefde hier niet de verwachting dat er
voor het mbo heel veel zou veranderen. Veel docenten
komen namelijk via zij-instroom binnen. Maar door samen te
werken zou deze route wellicht breder binnen het onderwijs,
ook in de andere onderwijssectoren, georganiseerd kunnen
worden. Ook hoopte het mbo op meer maatwerk en
flexibiliteit van de lerarenopleidingen met betrekking tot
het opleiden van zij-instromers.

Hoger onderwijs
Het opleiden van zij-instromers voor een baan in het
onderwijs is een zeer groot vraagstuk, wat niet met een
enkel convenant opgelost kan worden. Zo zijn er veel
verschillende tekortvakken maar ook overschotvakken, met
allemaal eigen opleidingsvraagstukken. Ook realiseerden de
lerarenopleidingen zich dat het convenant met twee zeer
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verschillende sectoren te maken had, het onderwijs en de
financiële sector, met verschillende belangen en culturen.
Daar waar de financiële sectoren graag zo veel mogelijk
geïnteresseerden naar het onderwijs zouden willen
begeleiden, keken de onderwijssectoren juist kritisch of
deze kandidaten wel pasten. Het hoger onderwijs verwachtte
niet dat er door het convenant grote aantallen zij-instromers
de overstap zouden maken, omdat uit eerdere trajecten is
geleerd dat van een grote poule met geïnteresseerden
slechts een klein gedeelte overblijft die daadwerkelijk een
opleiding gaat volgen. Ook past het opleiden van zij-instromers
bij bestaande flexibiliseringstappen die lerarenopleidingen
doormaken. Er is steeds meer vraag naar maatwerk en
aandacht voor eerder verworven competenties en vrij
stellingen. Het convenant zou deze ontwikkeling verder
stimuleren.

Financiële dienstverlening
De afgelopen jaren hebben verschillende reorganisaties
plaatsgevonden bij financiële dienstverleners. Door de
verdere digitalisering wordt verwacht dat er in de toekomst
nog meer functies gaan veranderen en de sector verder gaat
krimpen. De banken en verzekeraars besteden daarom veel
aandacht aan het bevorderen van duurzame inzetbaarheid
van hun medewerkers. Zij verwachtten dat er samen met de
convenantspartijen in de onderwijssectoren gewerkt zou
worden aan het begeleiden van geïnteresseerde potentiële
zij-instromers vanuit de financiële sector naar het onderwijs. De financiële dienstverleners hoopten dat het convenant ertoe zou leiden dat een groep geïnteresseerde
medewerkers daadwerkelijk zou doorstromen.
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Steunende partijen
Waar de steunende partijen deelnamen aan het convenant
vanuit de wens bij te willen dragen aan het oplossen van het
lerarentekort, hadden zij verwacht de gehele klantreis voor
potentiële zij-instromers te optimaliseren. Zij verwachtten
middels het convenant de overstap naar het onderwijs zo
soepel mogelijk te laten verlopen, en daarmee de instroom
in de sector te bevorderen. Er werden in het convenant geen
concrete afspraken gemaakt over de resultaten, zoals
aantallen zij-instromers of betrokkenheid per partij. Dit is de
reden geweest dat UWV heeft besloten het convenant niet
te ondertekenen maar wel te blijven ondersteunen.

Overheid
Bij het ministerie van OCW was de verwachting dat het
convenant zou bijdragen aan het vergroten van het aantal
zij-instromers vanuit het bedrijfsleven in het onderwijs.
Daarnaast zou er op deze manier gezamenlijk gewerkt
kunnen worden aan het oplossen van knelpunten, zodat
zij-instromers een meer soepele overstap zouden maken.
Ook was men voornemens om deze manier van samen
werken bij andere sectoren aan te dragen, indien het
convenant een succes zou worden.

FASE 5 Begeleiding
FASE 4 Opleiding
FASE 3 Kennismaking
FASE 2 Werving
FASE 1 Informatievoorziening

Klantreis

2

10

Rollen
en proces

| Evaluatie convenant Aan de slag voor de klas

11

2.1 Rol van de convenantspartijen

2. Rollen
en proces
In de samenwerking tussen de
convenantspartijen zijn verschillende
rollen zichtbaar. De rol van het funderend onderwijs en het mbo werd bepaald
door de behoefte aan voldoende
gekwalificeerde leraren, het hoger
onderwijs was betrokken vanuit de rol
als lerarenopleider, terwijl de financiële
dienstverlening als potentiële bron van
toekomstige leraren betrokken was.
Deze natuurlijke positieverschillen zijn
inherent aan de samenwerking op het
gebied van intersectorale mobiliteit,
waar altijd een ontvangende en
zendende positie bestaat, met vaak
een intermediërende rol voor opleidende
en begeleidende actoren.
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Het convenant beoogde de formalisering van een samenwerkingsintentie, zodat de diversiteit aan behoeften,
belangen en verwachtingen van convenantspartijen
manifest worden en met elkaar afgestemd kunnen worden.
Het convenant Aan de slag voor de klas kent een veelvoud
aan convenantspartijen, waardoor er ook veel verschillende
rollen worden vertegenwoordigd in de samenwerking.
De wijze waarop de convenantspartijen naar de eigen rol
kijken, wordt hieronder beschreven.

Funderend onderwijs en mbo
De uitvoering van het convenant namens de convenants
partijen in het funderend onderwijs is komen te liggen bij de
twee arbeidsmarktfondsen, Arbeidsmarktplatform PO en
Voion, die namens werkgevers en werknemers in het
funderend onderwijs het convenant hebben uitgevoerd.
Dit maakte de rol van de convenantspartijen in het funderend
onderwijs meer die van initiatiefnemer en opdrachtgever,
dan die van uitvoerder. Het tekenen van het convenant door
de werkgeversorganisaties in het funderend onderwijs en
mbo bepaalde de agenda van de samenwerking en bevestigde de intenties van de convenantspartijen namens de
respectievelijke sectoren.
Door het convenant te tekenen en de coördinatie en
uitvoering te beleggen bij de arbeidsmarktfondsen, is de
belangrijkste rol van de convenantspartijen in het funderend
onderwijs en het mbo het communiceren met de eigen
sector. Door de scholen op de hoogte te brengen van het
convenant, te informeren en inspireren via de websites en
nieuwsbrieven, is gewerkt aan de bekendheid van het
convenant. Daarnaast is er door de convenantspartijen

gewerkt aan draagvlak voor het convenant, door deze te
bespreken binnen de verschillende gremia waar afstemming
plaats vindt in het funderend onderwijs en mbo.

Hoger onderwijs
De werkgeversorganisaties in hoger onderwijs zien voor
zichzelf een belangrijke rol weggelegd als opleiders van de
toekomstige leraren. Dit maakte dat zij zich betrokken
voelden en actief wilden deelnemen aan het convenant.
Niet elke hogeschool of universiteit leidt leraren op, maar
deze opleidingen vervullen een centrale rol in de opgave om
zij-instroomtrajecten te laten slagen. Door de onderwijs
instellingen op de hoogte te houden van wat er werd
besproken met de convenantspartijen en welke knelpunten
werden gesignaleerd, werden de opleidingen in staat
gesteld om te anticiperen op de onderwijsbehoeften die
zij-instromers hebben.

Financiële dienstverlening
Er liepen al diverse regionale samenwerkingsinitiatieven
tussen individuele organisaties uit de financiële sector en
het onderwijs, om samen te werken aan duurzame uitstroom richting een andere functie. De banken en
verzekeraars wilden deze samenwerking door middel van
het convenant naar een landelijk niveau brengen om zo
schaalvergroting en meer kennisdeling te bereiken.
De vertegenwoordigers van banken en verzekeraars wilden
de financiële dienstverleners laten participeren in het
convenant, door hen te enthousiasmeren om mee te doen.
Als ondertekenaars van het convenant zagen de vertegenwoordigers van banken en verzekeraars een rol als linking
pin tussen het convenant en de achterban, om het
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convenant in de eigen sector te laten leven. Zo is er per
sector een werkgroep opgezet met grote werkgevers in de
financiële dienstverlening, om hen te informeren en
concrete afspraken te maken over de informatievoorziening
en oriëntatiemogelijkheden richting de werknemers die
mogelijk geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een zij
instroomtraject. Daarnaast was er periodiek overleg om
kennis uit te wisselen tussen de twee projectgroepen.
Tevens heeft de financiële dienstverlening een belangrijke
bijdrage geleverd door het convenant, samen met het
Arbeidsmarktplatform PO en Voion, te financieren.

Steunende partijen
De steunende partijen hebben een belangrijke rol gespeeld
in het tot stand brengen van het convenant. De arbeidsmarktfondsen Arbeidsmarktplatform PO en Voion zijn
gevraagd om vanuit hun rol en expertise bij te dragen aan
de uitvoering van het convenant. Zo is er onder andere een
zelfassessment ontwikkeld, waarmee geïnteresseerden
zichzelf kunnen testen op affiniteit en compatibiliteit met
het onderwijs. Ook hebben de arbeidsmarktfondsen
financieel bijgedragen aan de landelijke coördinatie en
organisatie van het convenant.
Omdat er voorafgaand aan het convenant geen heldere
resultaatafspraken zijn gemaakt heeft UWV besloten niet te
ondertekenen. UWV had daarom geen sturende rol en was
geen convenantpartij, maar heeft het convenant gesteund
waar mogelijk en leverde bijvoorbeeld een overzicht van
mensen die doorstromen naar het onderwijs.
AWVN is voornamelijk betrokken geweest voor de start
van het convenant. Het eigen netwerk is gemobiliseerd om
organisaties te vinden die deel wilden nemen aan het
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convenant. Zo is in gezamenlijkheid besloten om de
financiële sector aan te haken. Deze sector werd namelijk
als kansrijk gezien, vanwege de krimp en de focus op
duurzame inzetbaarheid. De AWVN is daarna niet meer
betrokken geweest bij de uitvoering van het convenant.

Overheid
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft
door het convenant te ondertekenen het belang van de
opgave in de onderwijssectoren onderstreept en uitgedragen.
Ook wilde het ministerie kennis inbrengen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Daarnaast is de kennis die is
opgedaan in het convenant gedeeld binnen het ministerie
en toegepast binnen andere initiatieven. Daarmee was het
convenant input voor beleidsontwikkeling rondom het
brede thema van zij-instroom.

2.2 Rol van de achterban
De achterban van de convenantspartijen was niet concreet
verantwoordelijk voor het vervullen van een bepaalde rol,
aangezien zij niet zelf een ondertekenaar waren van het
convenant. Zo hebben schoolbesturen zelf een eigen
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en
de werving en selectie van leraren. Dat maakt dat school
besturen in het funderend onderwijs en mbo zelf niet aan
tafel zaten bij het convenant, maar een afnemer waren als
zich goede kandidaten melden. De werving bij de financiële
instellingen werd gedaan zonder dat er vooraf zicht was op
mogelijk geïnteresseerde schoolbesturen of op de
bestaande vacatures.
Er is door de convenantspartijen in het funderend onderwijs

en het mbo gesproken met de eigen achterban over het
convenant, om te inventariseren hoe de scholen tegen
zij-instroom aankijken en wat er nog nodig is om het tot een
succes te maken. Er is voornamelijk gedaan aan kennis
deling, om de scholen te informeren en inspireren.
De convenantspartijen waren zelf niet bezig met de
matching van kandidaten, waardoor er ook geen garanties
waren voor een bepaald aantal zij-instroomplekken.
Individuele universiteiten of hogescholen waren geen
ondertekenaar van het convenant en droegen ook geen
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het convenant.
Maar het was mogelijk dat in de uitvoering van het convenant
een vraag over het volgen of het aanpassen van de lerarenopleiding gesteld zou worden, waar de lerarenopleidingen
een antwoord op zouden kunnen geven. Zo hadden de
lerarenopleidingen wel een rol in het opleiden van de
zij-instromers die in het kader van het convenant een
overstap wilden maken.
Binnen de financiële dienstverlening zijn er verschillen
tussen werkgevers in de wijze waarop invulling is gegeven
aan de convenants-afspraak. Dit manifesteert zich in hoe
informatie over het convenant is doorgezet binnen de
organisaties: dat verschilde tussen de organisaties. Er is
wel bewust gekozen om de grote werkgevers aan te haken.
Zij hebben meer middelen en werknemers om te begeleiden
richting een zij-instroomtraject. Deze aanpak vergrootte de
kans op het mobiliseren van een grotere groep geïnteresseerden.

3
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Samenwerking
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3.1 Wat ging goed?
Uit de interviews met de convenantspartijen blijkt dat zij
vooral positief zijn over de volgende aspecten:

3. Samenwerking
Met de ondertekening van het convenant
is een samenwerking aangegaan tussen
de financiële dienstverlening en het
onderwijs. Dit hoofdstuk beschrijft hoe
de samenwerking is verlopen vanuit het
perspectief van de convenantspartijen
zelf. De focus ligt hier in de eerste plaats
op het proces van de samenwerking.
De geïnterviewden kijken in algemene
zin positief terug op de samenwerking
binnen het convenant. Wel werden er
gedurende het proces knelpunten ervaren.
Dit hoofdstuk geeft een opsomming van
de belangrijkste succesfactoren en
aandachtspunten. Hiermee worden de
antwoorden op de volgende vragen
beschreven: wat ging er goed in de
samenwerking en wat kon beter in de
samenwerking tussen de verschillende
partijen? Tevens wordt de invloed van
de uitbraak van COVID-19 beschreven.
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Intersectoraal overleg
De convenantspartijen zijn positief over het intersectorale
overleg dat is gevoerd door het convenant en geven aan dat
het waardevol is om elkaar intersectoraal te ontmoeten.
Dit bevordert de intersectorale samenwerking en kennis
uitwisseling. De convenantspartijen geven aan veel van
deze samenwerking te hebben geleerd. Zo geeft men aan
dat er meer begrip is ontstaan voor elkaars werelden en de
uitdagingen waar zij voor staan.

Werken naar een gezamenlijk doel
De convenantspartijen hadden een gezamenlijk doel en
hebben zich ingezet om dit doel te bereiken. Zij waren
enthousiast en ervaarden samen de urgentie om het proces
rondom zij-instroom te verbeteren. Vooral aan het begin
werd door de partijen veel betrokkenheid ervaren.
De convenantspartijen kijken hier positief op terug.

Coördinatie convenant
De coördinatie van het convenant, uitgevoerd door de
arbeidsmarktfondsen voor primair en voortgezet onderwijs,
werd als positief ervaren. De arbeidsmarktfondsen hebben
volgens de partijen allereerst een belangrijke trekkersrol
gehad voor de start van het convenant, met het samenbrengen van de verschillende partijen. Dit heeft geholpen
om het convenant van de grond te krijgen. Ook zijn de
partijen positief over de uitvoering van taken die de fondsen
binnen het convenant hebben verricht, bijvoorbeeld door de
gezamenlijke organisatie van de informatiebijeenkomsten

voor zij-instromers en de contacten in de regio. Tevens is er
structuur aangebracht in de agenda en de activiteiten van
het convenant. De convenantspartijen geven aan dat de
inzet van de arbeidsmarktfondsen hiermee van toegevoegde
waarde is geweest binnen het convenant.

3.2 Wat kon beter?
Naast positieve punten hebben de convenantspartijen
ook knelpunten ervaren in de onderlinge samenwerking.
De samenwerking was niet altijd gemakkelijk. Het gaat om
de volgende punten:

Grote verschillen tussen de sectoren
De grote verschillen tussen de financiële sector en het
onderwijs leidde tot diverse knelpunten in het proces. Deze
verschillen bemoeilijkten de samenwerking en het proces
binnen het convenant.
In de eerste plaats verschilt de rol en plaats van zij-instroom
tussen de diverse sectoren. Zo is zij-instroom in het
middelbaar beroepsonderwijs meer gebruikelijk dan binnen
het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Het po, vo en
mbo verschillen in de wijze waarop zij zij-instromers
inzetten en dit heeft implicaties voor de inrichting van de
klantreis van een zij-instromer. Het werd als lastig ervaren
dat dit traject verschilt per sector.
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Ten tweede werd er een verschil in taal ervaren tussen de
financiële dienstverlening en het onderwijs. De banken en
verzekeraars zijn gewend om afspraken specifieker te
formuleren en te werken in termen van targets en deliverables.
De onderwijspartijen zijn minder gewend om op deze manier
te werken. De partijen geven aan dat er daardoor soms een
wij-zij gevoel ontstond. Deze verschillende benadering van
de partijen zorgde er ook voor dat het soms lastig was om
duidelijke afspraken te maken. Dit knelpunt is opgelost door
met elkaar in gesprek te blijven. In de loop van het convenant
zijn partijen daardoor dichter bij elkaar gekomen. Er kwam
steeds meer begrip voor elkaars aanpak. Het koste echter
veel tijd en energie om erachter te komen wat de partijen
van elkaar konden verwachten en om elkaars taal te leren
spreken.

Onvoldoende afstemming voor de start
Voor de start van het convenant is er volgens de partijen
onvoldoende afstemming geweest over het doel, de
resultaten en uitvoering van het convenant. Dit heeft tot
onduidelijkheid geleid.
Vooral in de beginfase van het convenant is onduidelijkheid
geweest over de verschillende rollen: wie is de opdracht
gever? Wie is de opdrachtnemer? En wie doet de uitvoering?
Voor de start van het convenant zijn hier geen duidelijke
afspraken over gemaakt. Gedurende het proces hebben de
partijen daar een weg in gevonden. Partijen hebben
financiering gevonden en een projectplan opgesteld.
Ook zijn de diverse rollen, het voorzitterschap en de rol van
opdrachtgever, belegd bij partijen binnen het convenant.
Deze rolverdeling heeft de partijen geholpen in het verdere
proces. Dit heeft echter veel tijd gekost en is door partijen
als ingewikkeld ervaren. De uitdaging in dit proces lag in het
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samenbrengen van de diverse belangen en wensen van de
verschillende convenantspartijen.

Samenhang tussen diverse initiatieven
was onduidelijk

Daarnaast is er onvoldoende afgestemd over de invulling
van het convenant. Zo is het doel en het plan van aanpak
onvoldoende concreet geformuleerd. Daardoor waren
sommige partijen zich onvoldoende bewust van de eigen rol
en wat men binnen die rol kon doen. Convenantspartijen
gaven aan dat dit een ingewikkeld proces was, wat mede
kwam door de grote hoeveelheid partijen die deelnamen aan
het convenant.

Het was niet voor alle partijen duidelijk hoe het convenant
zich verhield tot andere initiatieven in de aanpak van
personeelstekorten. Dit geldt voor initiatieven binnen het
onderwijs, maar ook voor initiatieven buiten het onderwijs.
Zo zijn er ook personeelstekorten in de zorg en in de
techniek waarin verschillende partijen samen optrekken.
Partijen geven aan dat meer samenhang en afstemming
tussen de andere initiatieven gewenst was.

Onvoldoende commitment

Drempels in de klantreis

De wil om onderdeel van het convenant uit te maken was
groot bij alle partijen. Niet alle partijen waren echter even
betrokken bij uitvoering van het convenant. Enkele partijen
toonden weinig commitment en gaven het convenant
onvoldoende prioriteit. Dit werd bijvoorbeeld zichtbaar door
de afwezigheid bij convenants-vergaderingen of door het
tonen van weinig inzet. Ook werden afspraken niet altijd
nagekomen. De vertegenwoordiging van enkele partijen was
beperkter dan sommigen graag hadden gezien. Dit heeft
volgens de geïnterviewden een negatieve invloed gehad op
de effectiviteit van de samenwerking.

Tijdens het in kaart brengen van de klantreis van de
zij-instromers, kwamen diverse drempels aan het licht.
Hierdoor was het een grote opgave om geïnteresseerde
medewerkers vanuit de financiële sector daadwerkelijk te
plaatsen in het onderwijs. De financiële partijen en het
onderwijs zagen dat het optimaliseren van de klantreis
moeilijker was dan zij in eerste instantie dachten. Het bleek
een uitdaging om de klantreis binnen de looptijd van het
convenant aan te pakken.
Volgens partijen had het geholpen als de knelpunten in de
klantreis concreter ter tafel waren gekomen; ze zijn
onvoldoende geadresseerd. Ondanks dat er is veel tijd is
besteed aan het in kaart brengen van knelpunten in de
klantreis, is het nog niet gelukt om hiervan een totaalbeeld
te krijgen.
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3.3 De invloed van COVID-19
Gedurende de looptijd van het convenant is het virus
COVID-19 in Nederland uitgebroken. Met uitzondering van
twee geïnterviewde partijen zijn de convenantspartijen van
mening dat de lockdown, die volgde op de uitbraak van
COVID-19, van invloed is geweest op de uitvoering van het
convenant.
COVID-19 zorgde allereerst voor praktische problemen: het
was lastiger om informatiebijeenkomsten en cursussen te
organiseren. COVID-19 heeft hierin vertragend gewerkt bij
het werven van nieuwe zij-instromers. Desondanks hebben
initiatieven doorgang kunnen vinden. Zo is de training Zin in
Lesgeven op kleinere schaal digitaal doorgegaan en zijn er
stages gevolgd.
Daarnaast zou COVID-19 juist de noodzaak van het convenant hebben vergroot. Zo is allereerst de werkdruk in het
onderwijs toegenomen, waardoor het voor besturen wellicht
lastiger werd om een zij-instromer te plaatsen. Ook de angst
voor besmetting kon leiden tot het weren van externen uit
de school. Daarentegen is ook de werkdruk bij de financiële
dienstverlening toegenomen, vanwege de steunmaat
regelen van het kabinet. Duurzame inzetbaarheid en
professionele ontwikkeling komen daardoor onder druk te
staan. Die urgentie komt bijvoorbeeld naar voren in het
initiatief ‘Word hulpdocent’. Juist in deze tijd zijn extra
handen nodig in de school. Dit biedt geïnteresseerden de
kans op oriëntatie op een overstap naar het onderwijs.
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Ook in de toekomst zou COVID-19 effecten kunnen hebben
op de intersectorale mobiliteit. Zo kan COVID-19 leiden tot
overschotten in andere sectoren. Ook dit benadrukt volgens
de geïnterviewden de noodzaak van het convenant.
Twee onderwijspartijen geven aan dat de invloed van
COVID-19 beperkt is gebleven. Dit komt volgens hen
doordat de meeste activiteiten van het convenant al plaats
hadden gevonden in 2019 en begin 2020 al duidelijk werd
dat het project afgerond zou worden.

4
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Activiteiten
en uitkomsten
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4.1 Activiteiten van het convenant
en uit de regio. Daarbij is ook aandacht voor de
verschillende stappen in dit proces: voorlichting over
werken in het onderwijs, kennismakings- en
oriëntatietrajecten, selectieproces, de plaatsing bij
een schoolbestuur en het opleidingstraject.

4. Activiteiten
en uitkomsten

 aatwerk op basis van achtergrond, kennis en kunde
M
(EVC’s) van de werknemers. Het opleidingstraject
wordt zo passend mogelijk gemaakt om de gedeeltelijke overstap naar het onderwijs soepel te laten
verlopen.
 erder ontwikkelen van een handreiking en een plan
V
van aanpak op basis van ervaringen in de regio.

Met het tekenen van het convenant zijn de convenantpartijen een inspanningsverplichting aangegaan.
Zij hebben afgesproken zich voor het volgende
in te spannen3:
 enduidige voorlichting over werken in het onderwijs.
E
De bestaande wervingscampagnes voor het onderwijs
worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en
toegespitst op de financiële sector, in samenspraak
met de financiële instellingen.
Z oeken naar en breder bekend maken van goede
voorbeelden van de (gedeeltelijke) overstap naar het
onderwijs vanuit de financiële sector. De partijen
delen goede voorbeelden van de afzonderlijke partijen
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I nventariseren van belemmeringen en deze op
landelijk niveau agenderen en adresseren bij
de verschillende betrokken partijen. Dat moet leiden
tot oplossingen die de trajecten verder helpen.
Het monitoren van de voortgang en die met alle
betrokken partijen bespreken. Waar nodig extra
activiteiten ondernemen om tot meer succes te
komen.

In het kader van het convenant zijn diverse producten en
diensten ontwikkeld ten behoeve van de klantreis die
financials doormaken, vanaf het moment dat zij aangeven
geïnteresseerd te zijn in een overstap naar het onderwijs.
Het gaat om de volgende producten en diensten:

• Voorlichtingspakket
De arbeidsmarktfondsen po en vo hebben, met ondersteuning
van de convenantspartijen, een voorlichtingspakket
ontwikkeld met informatie over de opbouw van het Nederlandse onderwijssysteem, de mogelijke functies die iemand
in het onderwijs kan vervullen, de mogelijke opleidings
routes die iemand daarvoor moet doorlopen en informatie
over salaris en subsidiemogelijkheden.

• Promotievideo Merel van Vroonhoven
Ook is er in samenwerking met de arbeidsmarktfondsen en
de verzekeraar Aegon een promotievideo ontwikkeld waarin
voormalig AFM bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven
vertelt over haar overstap naar basisschoolleerkracht in het
speciaal onderwijs.

• Informatiebijeenkomsten
De banken en verzekeraars hebben in samenwerking met
de arbeidsmarktfondsen diverse informatiebijeenkomsten
georganiseerd om geïnteresseerden te informeren over een
eventuele overstap naar het onderwijs.

• Online zelftest
3

Aan de slag voor de klas. Convenant werkgelegenheidsbeleid
tussen financiële sector en onderwijssector.

De arbeidsmarktfondsen hebben een online zelftest
ontwikkeld waarmee potentiële zij-instromers kunnen
onderzoeken of een overstap naar het onderwijs iets voor
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hen is. De zelftest gaat in op oriëntatie, competenties,
drijfveren en persoonlijke achtergrond.

• Aanbod cursus Zin in Lesgeven
Veel medewerkers van financials hebben verdere stappen
gezet in hun oriëntatie naar een eventuele overstap naar het
onderwijs door het volgen van de cursus Zin in Lesgeven.
Dit is een driedaagse onderdompeling in het onderwijs.
De cursus bestond al, maar het convenant heeft ertoe geleid
dat deze beschikbaar is gekomen voor een grotere groep
potentiëlen vanuit de financiële sector.

•	Overzicht opleidingsroutes werken
in het po en vo

•	Lancering landelijk informatiepunt
Het Onderwijsloket
Het Onderwijsloket is begin 2020 gestart op initiatief van de
Verenigde Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten.
Dit is een online platform waarop alle informatie over werken
in het onderwijs centraal te vinden is voor potentiële
zij-instromers. Dit initiatief komt mede voort uit het
convenant.
Daarnaast hebben individuele organisaties verschillende
inspanningen geleverd. De inzichten hieruit zijn onderling
gedeeld en in sommige gevallen opgeschaald door andere
partijen aan te haken.

De arbeidsmarktfondsen hebben twee factsheets ontwikkeld
met een overzicht van alle routes in het po en een overzicht
van alle routes in het vo. Ook zijn de daarbij financieringsmogelijkheden in kaart gebracht. Dit helpt de potentiële
zij-instromer een onderbouwde keuze te maken voor een
passende route richting het onderwijs. Deze factsheets
zijn onder andere veelvuldig gebruikt bij informatiebijeenkomsten.

•	
Handreiking zij-instroom
In navolging van het convenant ontwikkelden de arbeidsmarktfondsen een handreiking voor RAP-regio’s. Hierin zijn
de fasen van de klantreis uitgewerkt. De handreiking helpt
regio’s het zij-instroomtraject in de regio te optimaliseren.

•	
Webpagina ‘werken in het mbo’
De MBO Raad heeft een webpagina ingericht op ditismbo.nl
waar informatie te vinden is over werken in het MBO, zoals
de routes naar docentschap en instructeurschap in het
mbo. Dit initiatief komt mede voort uit het convenant.
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door de samenwerking in het convenant in gang zijn gezet.
Partijen zijn van mening dat het convenant met name een
aanjagende functie heeft gehad.

Meer inzicht in drempels klantreis
In de eerste plaats zien partijen dat er door het convenant
veel meer aandacht is gekomen voor de klantreis van de
potentiële zij-instromer. Er is veel met elkaar gesproken
over het beschrijven van de reis en wat dit vergt van
zij-instromers. Convenantspartijen blikken hier positief op
terug. Er is steeds beter zicht gekomen op de drempels in de
verschillende fasen van deze klantreis. Zo werd bijvoorbeeld
duidelijk dat nog niet alle schoolbesturen open staan voor
zij-instromers. Het convenant heeft geholpen om helder te
krijgen dat er nog aan draagvlak en begrip gewerkt moet
worden. Tevens zijn er concrete producten opgeleverd om
de klantreis voor zij-instromers te verbeteren.

Informatievoorziening zij-instroom
geoptimaliseerd

Aanjagen van de samenwerking

De uitkomsten van het convenant liggen voor een belangrijk
deel op het gebied van communicatie- en informatie
voorziening. Door het convenant kwam het onderwijs
erachter dat de informatie voor potentiële zij-instromers
versnipperd was en niet altijd gemakkelijk, en op de juiste
plekken, te vinden was. Er zijn daartoe verschillende
producten en diensten opgeleverd. Het gaat bijvoorbeeld
om een informatiepakket, en het aanbieden van een cursus
Zin in Lesgeven. Ook hebben diverse convenantspartijen
informatie en goede voorbeelden over het convenant en
zij-instroom gedeeld op hun websites.

Convenantspartijen geven aan dat het lastig is om inzichtelijk te krijgen wat de opbrengsten zijn van het convenant.
Toch zien zij verschillende positieve uitkomsten die mede

Met bovenstaande ontwikkelingen heeft het convenant een
belangrijke bijdrage geleverd aan het scheppen van een

4.2 Uitkomsten van het convenant
De activiteiten die zijn uitgevoerd naar aanleiding van het
convenant, hebben diverse uitkomsten tot gevolg. Wanneer
er wordt geschreven over uitkomsten, betreft het effecten
die zijn bewerkstelligd door de resultaten.
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realistisch beeld van het vak van docent en werken in het
onderwijs. Verder is de informatie voor (potentiële) zijinstromers beter beschikbaar gekomen. Daarmee heeft het
convenant een impuls gegeven aan de oriëntatiefase van de
klantreis van zij-instromers en een verbetering van de
landelijke informatievoorziening.

Grotere instroom onderwijs
Doordat de informatievoorziening verbeterd is, hebben meer
mensen beter zicht op werken in het onderwijs. Daardoor
hebben inmiddels enkele tientallen werknemers uit de
financiële dienstverlening de overstap weten te maken.
Zo heeft het convenant een bijdrage geleverd aan een
grotere instroom van financials richting het onderwijs en
daarmee aan het oplossen van het lerarentekort. Belangrijke
kanttekening is dat maar beperkt duidelijk is om hoeveel
mensen het gaat die de overstap hebben gemaakt.
De resultaten van de inspanningen die de partijen hebben
geleverd in het kader van het convenant kunnen niet direct
worden gekwantificeerd.

Geleerde dient als input voor beleid en diverse initiatieven
Partijen geven aan dat ze veel geleerd hebben van deelname
aan het convenant. Het convenant was een pilot; binnen het
convenant is er gepionierd. De convenantspartijen hebben
meer ervaring opgedaan met het samenwerken met andere
sectoren en het aanpakken van tekorten, waardoor er meer
begrip is ontstaan voor elkaars werkwijze. Het convenant
kan hierdoor als voorbeeld dienen. De geleerde lessen
worden meegenomen in andere initiatieven binnen het
onderwijs en daarbuiten. Ook levert het convenant input
voor beleid en diverse projecten in het onderwijs. Dit geldt
bijvoorbeeld voor het project ‘Procesregie tekortvakken vo’
en het convenant ‘Flexibilisering Lerarenopleidingen’.
De lessen uit het convenant zijn daarin meegenomen.

Regionale samenwerking krijgt steeds
meer vorm
Binnen het convenant zijn landelijke afspraken gemaakt
over de aanpak. Voor de regionale uitwerking van het
convenant zorgden de schoolbesturen, financiële instellingen,
lerarenopleidingen en relevante intermediairs, zoals UWV of
Regionale Transfercentra (RTC’s). Zo vindt de matching,
de plaatsing en de opleiding van de potentiële zij-instromer
plaats in de regio.
Het convenant heeft bijgedragen aan het besef dat het
lerarentekort zowel landelijk als regionaal moet worden
aangepakt. Men is tot het inzicht gekomen dat er een meer
uitgebreide regionale infrastructuur moet komen. Daartoe is
men binnen het convenant aan de slag gegaan met het in
kaart brengen van deze regionale infrastructuur. Hoewel
partijen aangeven dat dit een vrij lang proces was, wordt dit
als heel waardevol ervaren. Zo is binnen de Subsidie
regelingen Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) en de

| Evaluatie convenant Aan de slag voor de klas

Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) als verplichting
opgenomen dat schoolbesturen in de regio samenwerking
aangaan met de lerarenopleidingen om het personeels
tekort in het onderwijs tegen te gaan. Onderdeel van de
regeling is de (voorgenomen) inrichting van een informatiepunt of loket4. Ook door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten in de regio is de samenwerking tussen de
schoolbesturen en de lerarenopleidingen gegroeid.
Daardoor zijn er goede samenwerkingen ontstaan in de
regio’s.
Het convenant heeft de regionale samenwerking weten te
bespoedigen. Zo hebben er regionale bijeenkomsten
plaatsgevonden bij schoolbesturen voor geïnteresseerde
financials. Partijen zien dat de overdracht in de regio steeds
beter wordt en dat de regionale loketten hun rol steeds
beter weten in te vullen. De samenwerking in de regio is dan
ook sterk toegenomen. Het stelsel van zij-instroom wordt
daarmee steeds meer sluitend. Wel geldt dat er vooralsnog
grote verschillen zijn tussen regio’s, voor wat betreft het
functioneren van de loketten.

Meer aandacht voor zij-instroom
Door het ondertekenen van het convenant is er meer
aandacht gekomen voor de thema’s intersectorale mobiliteit
en zij-instroom. Doordat het ministerie van OCW het
convenant ondertekende kreeg het thema gewicht en
urgentie. Daardoor kwam er volgens de convenantspartijen
energie op het thema en ging men er serieus mee aan de

Rijksoverheid. Regionale aanpak personeelstekort onderwijs.

4

Geraadpleegd via: https://www.dus-i.nl/subsidies/regionaleaanpak-lerarentekort
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slag. Zoals één van de geïnterviewden zei: ‘Praten over
verandering leidt ertoe dat verandering wordt ingezet’.
Er was dan ook veel enthousiasme aan de start, en veel
maatschappelijke betrokkenheid. De ondertekening van het
convenant heeft binnen de deelnemende organisaties
bijgedragen aan meer aandacht voor zij-instroom, en ook
daarbuiten heeft het onderwerp meer aandacht gekregen.
De instroom vanuit de financiële dienstverlening richting het
onderwijs is sterk afhankelijk van de mogelijkheden die
banken en verzekeraars bieden aan hun werknemers. Uit de
interviews blijkt dat partijen positief terugkijken op de inzet
van de financiële dienstverleners. Zo hebben een aantal
grote instellingen hun medewerkers tijd, ruimte en geld
gegeven om zich te verdiepen in de overstap naar het onderwijs. Ook zijn er, door individuele banken en verzekeraars
kleinschalige pilots opgezet om medewerkers vanuit de
banken direct te matchen en te plaatsen bij een school.
Deze stimulans vanuit de banken en verzekeraars heeft een
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de uitvoering van het
convenant.

Groeiende flexibilisering lerarenopleidingen
Flexibilisering van de lerarenopleidingen is een belangrijk
aspect bij het opleiden van zij-instromers. Binnen het
convenant was hier dan ook veel aandacht voor, waaronder
voor eerder verworven competenties (EVC’s). Mede door het
convenant is de urgentie van een flexibelere lerarenopleiding
benadrukt. In oktober 2020 is het Bestuursakkoord
Flexibilisering Lerarenopleidingen getekend waarin een
stevige ambitie is neergezet voor de lerarenopleidingen. Het
convenant heeft mede bijgedragen aan de totstandkoming
van deze ambitie.
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4.3 Tevredenheid over de uitkomsten
De convenantspartijen zijn positief over de activiteiten en
diensten die zijn opgeleverd. Vooral de cursus Zin in
Lesgeven wordt door de deelnemers positief gewaardeerd
en ontvangen. De cursus blijkt voor potentiële zij-instromers
een goed uitgangspunt voor het maken van een keuze.
Het lijkt erop dat deelnemers aan de cursus vervolgens het
traject verder goed doorlopen.
De convenantspartijen zijn ook tevreden over de informatiebijeenkomsten die banken en verzekeraars samen met de
onderwijspartijen organiseerden. Deze werden goed
bezocht. De partijen blikken terug op een goede samenwerking. Daardoor zijn er veel geïnteresseerden bereikt. Ook
mensen die nog maar in de beginfase stonden van hun
oriëntatie zijn goed geïnformeerd over werken in het
onderwijs. Het convenant heeft daarmee geïnteresseerden
geholpen in het maken van een onderbouwde keuze voor
de overstap naar het onderwijs.
Het Onderwijsloket, een initiatief van de Vereniging
Hogescholen en VSNU, is mede tot stand gekomen door het
convenant en wordt tevens positief beoordeeld door de
partijen. De informatie voor zij-instromers is binnen Het
Onderwijsloket op een centrale plek te vinden. Dit wordt
gezien als succespunt van het convenant.
Ondanks de tevredenheid met concrete producten en
diensten, geven partijen aan niet geheel tevreden te zijn

met de uitkomsten. Een aantal partijen geeft aan dat er
minder is bereikt dan gehoopt. Er is er onvoldoende lering
getrokken uit andere sectoren. Ook is het niet gelukt om
een duurzame toeleiding te creëren richting het onderwijs.
Als gevolg daarvan valt het aantal daadwerkelijk over
gestapte zij-instromers tegen. Andere partijen nuanceren
dit beeld, door te benadrukken dat zij-instroom van veel
verschillende factoren afhankelijk is. De uitkomsten van
het convenant zijn dus niet 1-op-1 terug te voeren op het
convenant.

4.4 Verbeterpunten klantreis
Hoewel dit onderzoek niet de evaluatie van de klantreis
beoogt, maar een evaluatie van de samenwerking in het
convenant, worden hieronder de belangrijkste drempels
beschreven die de convenantspartijen ervaren in de klantreis van de zij-instromer. Deze knelpunten spelen voor
namelijk binnen het po en vo, en in mindere mate in het
mbo.

Plaatsing zij-instromers
In het begin van de samenwerking binnen het convenant lag
de focus op de werving van geïnteresseerden bij financiële
instellingen. Binnen het primair en voortgezet onderwijs is
de werving echter niet de grote opgave. Daar liggen juist
uitdagingen op het gebied van plaatsing van zij-instromers.
Zo merkten de convenantspartijen dat nog niet alle schoolbesturen openstaan voor zij-instromers vanuit de financiële
dienstverlening. Partijen liepen er tegenaan dat de schoolbesturen in het po en vo de zij-instromers niet wilden of
konden plaatsen.
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In het convenant hebben de overkoepelende organisaties
ondertekend. Zij zijn de vertegenwoordiging van hun
achterban. Zo zijn bijvoorbeeld beleidsmedewerkers van
de onderwijsraden aangehaakt, maar niet de scholen zelf.
De matching en plaatsing van zij-instromers, de uitvoering,
is niet bij de deelnemende convenantspartijen belegd.
Daardoor werd de plaatsing van zij-instromers vanuit de
financiële dienstverlening bemoeilijkt.
Het systeem in het onderwijs is momenteel niet altijd even
goed gericht op zij-instromers. Zij-instroomvacatures
komen bijvoorbeeld vaak pas in juni beschikbaar. Er is dan
te beperkt tijd om een zij-instromer te werven en het
assessment te laten doen, voor de start in september.
Daardoor kunnen potentiële zij-instromers weer afhaken.

Zicht op vraag en aanbod
De banken en verzekeraars gaven aan dat het lastig was om
zicht te krijgen op concrete vacatures in het onderwijs,
wat het lastiger maakte om een heldere boodschap te
communiceren naar de medewerkers. De onderwijspartijen
hadden daarentegen behoefte aan duidelijkheid over de
potentiële doelgroep die zou instromen in het onderwijs.
Het was echter lastig om zicht te krijgen op het profiel van
de potentiële zij-instromer. De matching van zij-instromers
aan schoolbesturen is daardoor bemoeilijkt.

Verschil in arbeidsvoorwaarden
Het verschil in arbeidsvoorwaarden tussen de financiële
dienstverlening en het onderwijs werd door partijen als
drempel ervaren. Voor werkenden in de financiële dienstverlening kan een overstap naar het onderwijs een teruggang in
inkomsten betekenen. Deze consequentie van een overstap
wordt door het onderwijs niet altijd helder geschetst.
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Maatwerk en EVC’s
Zij-instromers brengen veel kennis en ervaring mee als zij
op de lerarenopleiding komen. Deze kennis en ervaring
wordt nog niet altijd voldoende herkend en erkend. Volgens
de partijen is nog meer maatwerk nodig.

4.5 Zicht op de aantallen (potentiële)
zij-instromers
Gedurende de looptijd van het convenant is er veel tijd en
energie gestoken in het inzichtelijk maken van de aantallen
zij-instromers als gevolg van het convenant. Allereerst gaat
het om de potentiële zij-instromers: mensen die zich
georiënteerd hebben op het zij-instroomtraject. Bijvoorbeeld door het volgen van de cursus Zin in Lesgeven of door
het bezoeken van een informatiebijeenkomst. Ten tweede
betreft het de mensen die daadwerkelijk de overstap hebben
gemaakt naar het onderwijs. Dit zijn mensen die vanuit de
financiële dienstverlening een lerarenopleiding zijn gaan
volgen, in de vorm van een reguliere (deeltijd) opleiding dan
wel door middel van een zij-instroomtraject.
Binnen het convenant is het aantal potentiële zij-instromers
bijgehouden. De banken en verzekeraars hebben de
aantallen bezoekers van de informatiebijeenkomsten en de
cursus Zin in Lesgeven gemonitord.
Het in kaart brengen van de aantallen daadwerkelijk
overgestapte zij-instromers bleek in de praktijk lastiger.
Ondanks dat er veel tijd en moeite is gestoken in de
monitoring, is het niet gelukt een compleet beeld te
schetsen. Het is moeilijk te bepalen welk aandeel van de
zij-instroom voortkomt uit het convenant; het bleek niet

mogelijk om te bepalen welke personen door de inspanningen
van het convenant de overstap hebben gemaakt. Er spelen
immers zoveel andere initiatieven in op het aanpakken van
het lerarentekort.
Daarnaast bemerkten de convenantspartijen dat de
achtergrond van zij-instromers niet wordt geregistreerd als
zij in het onderwijs instromen. Dit wordt door de onderwijsinstellingen en lerarenopleidingen niet gemonitord.
Ook binnen de regeling subsidie zij-instroom werd niet
gemonitord vanuit welke sector mensen instromen. Aan de
andere kant verloren de banken en verzekeraars zij
instromers uit het oog nadat zij de sector verlieten richting
het onderwijs.
Partijen geven aan dat er veel gesprekken zijn gevoerd over
de monitoring van de aantallen zij-instromers. Omdat dit
een moeilijke opgave bleek, is ervoor gekozen om geen
concreet aantal zij-instromers als resultaat vast te leggen.
Echter, wanneer hier meer concrete afspraken over gemaakt
zouden zijn aan de start, was het volgens enkele partijen
makkelijker geweest te sturen op aantallen zij-instromers
en daarmee op concrete resultaten van het convenant.
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Impact, meerwaarde
en borging
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5.1 Impact van het convenant

5. Impact,
meerwaarde
en borging
Dit hoofdstuk gaat in op de impact,
meerwaarde en borging van het
convenant Aan de slag voor de klas.

De impact van het convenant gaat verder dan de directe
uitkomsten, het betreft de bredere invloed op maatschappelijke veranderingen voor de langere termijn op de
arbeidsmarkt. Het gaat dan om de vraag: wat zal op den
duur het gevolg van het convenant zijn op het lerarentekort?

Bewustwording
Een belangrijke functie van het convenant betreft een
gedeelde bewustwording van de opgave die door het
convenant wordt geadresseerd: het zorgdragen voor
intersectorale mobiliteit om het lerarentekort aan te
pakken. Doordat alle convenantspartijen zich op bestuurs
niveau openlijk hebben gecommitteerd aan het gezamenlijk
aanpakken van het lerarentekort is er een duidelijk signaal
afgegeven aan de organisaties die in het convenant
vertegenwoordigd worden, maar ook aan de lokale en
landelijke overheid en andere betrokkenen.

Samenwerking
Dit signaal gaat in algemene zin over het belang van
samenwerking voorbij de grenzen van de eigen organisatie
of sector. De verantwoordelijkheid van arbeidsmarktpartijen
om elkaar op te zoeken, om te zorgen dat vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt met elkaar afgestemd wordt. In
specifieke zin is het convenant een signaal dat tekorten in
het onderwijs niet alleen door de sector zelf opgelost
kunnen worden, maar dat afstemming en samenwerking
met andere sectoren essentieel is om deze opgave te
adresseren.

Verantwoordelijkheid
De lerarentekorten zijn een publieke opgave, waar uiteinde| Evaluatie convenant Aan de slag voor de klas

lijk alle sectoren een belanghebbende zijn, omdat het gaat
om het opleiden van de volgende generatie die de arbeidsmarkt zal betreden. De convenantspartijen zien deze
publieke opgave ook als een gedeelde verantwoordelijkheid
en benoemen dit ook als een belangrijke reden om het
convenant te sluiten.

Urgentie
De bewustwording en de gedeelde verantwoordelijkheid
heeft ook geresulteerd in een hogere urgentie ten aanzien
van het vraagstuk van zij-instroom en lerarentekorten. Door
de convenantspartijen wordt aangegeven dat zij de urgentie
van dit vraagstuk met het convenant breed hebben willen
tonen, niet alleen aan elkaar maar ook aan andere partijen.

Knelpunten
Binnen het convenant zijn knelpunten gesignaleerd.
Het gaat daarbij onder andere over specifieke knelpunten
die te maken hebben met de intersectorale samenwerking
in algemene zin, maar ook met de praktische uitvoering van
het convenant rondom zij-instroombemiddeling. Zo geven
de convenantspartijen aan dat zij door het participeren in
het convenant beter zicht hebben gekregen op knelpunten
binnen de eigen sector, die zij op korte termijn willen
aanpakken. Hierover is bewustwording en urgentie ontstaan.

Concreetheid
Het is lastig om vooraf vast te stellen wat een convenant
concreet beoogt op te leveren, als het gaat om zeer
uiteenlopende partijen die zich committeren aan een
inspanningsverplichting. Geen enkel convenant kan het
lerarentekort oplossen of alle geïnteresseerde zij-instromers
aan een baan helpen. Toch is er gekozen voor een convenant,
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zonder vooraf precies te weten welke stappen iedereen zou
zetten is er met elk convenants-overleg een deel van het
vervolg afgestemd. Dit leerproces heeft als voordeel dat er
daadwerkelijk stappen worden gezet, ook al is nog niet
precies bekend welke. Gaandeweg is het traject concreter
geworden.

Ervaring
Met de uitvoering van het convenant hebben de
convenantspartijen ervaring opgedaan met het samen
werken en met het informeren, begeleiden en opleiden van
zij-instromers. Deze ervaring is van waarde voor toekomstige
samenwerkingen en zij-instroomtrajecten. De impact die
deze ervaring kan hebben is voor verschillende convenantspartijen al vanaf het begin van het convenant een van de
belangrijkste drijfveren geweest om deel te nemen.

Aandacht
Het werken in het onderwijs is met het convenant weer op
de kaart gezet. Door de uitbraak van COVID-19 komt het
onderwijs ook als vitale sector in beeld, en met het convenant is het onderwijs juist onder de doelgroep van financials
weer voor het voetlicht gebracht. Het heeft iets losgemaakt:
dat het werk er toe doet en betekenisvol is voor de samen
leving. Dit geeft een extra dimensie aan het zoeken naar een
nieuwe baan, namenlijk in hoeverre een baan van betekenis
is voor de samenleving. Doordat steeds meer mensen zich
deze vraag stellen, wordt wellicht een belangrijke
ontwikkeling in gang gezet waarbij betekenisvol werk meer
wordt gewaardeerd.
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Ontwikkeling
Het convenant speelt in op de ontwikkeling dat mensen niet
langer hun hele leven bij dezelfde werkgever blijven werken
en geeft het thema extra urgentie. Het hoger onderwijs, dat
zich inzet voor de educatie van leraren, heeft een belangrijke
rol in het opleiden van zij-instromers. Deze groep toekomstige
leraren heeft al veel werk- en levenservaring en vraagt om
een andere benadering, waarbij meer maatwerk geboden is.
In tegenstelling tot studenten die net van de middelbare
school komen en veel meer overeenkomstige kennis en
ervaring hebben, waar een langer en uniformer opleidingstraject werkt, vragen zij-instromers om een korter maatwerktraject met speciale aandacht voor de
pedagisch-didactische vaardigheden.

Complexiteit
Het komen tot een duurzame match vraagt om een complexe
combinatie van verwachtingsmanagement, maatwerk en
begeleiding. Voor sommige convenantspartijen is het
vraagstuk van zij-instroom complexer en weerbarstiger
gebleken dan van te voren verwacht. Het convenant heeft
geleid tot een beter zicht op die complexiteit, waardoor
toekomstige vormen van samenwerking en zij-instroom
beter worden ingestoken en er meer begrip is voor elkaars
werelden.

Er is steeds meer aandacht voor de regionale arbeidsmarkt.
Ook intersectorale samenwerking om zij-instroom te
organiseren blijkt goed te werken als er op regionaal niveau
naar vraag en aanbod wordt gekeken. Mensen zijn maar
beperkt in staat en bereid om te forenzen, waardoor de kans
op een duurzame match het grootst is als deze lokaal
gemaakt kan worden. Daarnaast verschillen de behoeften
tussen de regio’s: wat een tekortvak is in één regio kan voor
een andere regio geen opgave zijn. Juist als het gaat om de
lerarentekorten in de grote steden blijkt een regionale
aanpak belangrijk. Het convenant heeft dit opnieuw
duidelijk gemaakt.

Informatievoorziening
De convenantspartijen hebben een onderlinge informatievoorziening georganiseerd die op langere termijn waardevol
kan zijn om de lerarentekorten aan te pakken. Er is hierdoor
veel meer informatie beschikbaar gekomen over werken in
het onderwijs en deze informatie wordt nu ook voor
potentiële zij-instromers op een centrale plek ontsloten.
Tegelijkertijd blijkt het lastig voor een werkgever om bij te
houden waar een voormalig werknemer zich na een jaar
bevindt, zeker wanneer er ook een opleidingstraject gevolgd
dient te worden. Een nieuwe werkgever registreert ook niet
in alle gevallen waar elke zij-instromer precies vandaan
komt. Dit maakt dat het lastig is om een precies beeld te
vormen van intersectorale mobiliteit.

Katalysator
Het convenant is een katalysator geweest voor een
ontwikkeling die geen einde kent. Voor veel mensen is het
een eyeopener dat je in het onderwijs kan gaan werken,
bleek bijvoorbeeld op de voorlichtingsbijeenkomsten.
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Een belangrijke impact is dat zij-instroom nu beter
georganiseerd is dan voorheen. Het vraagt echter nog meer
investeringen om de baten van het win-win-scenario dat
zij-instroom kan bieden zichtbaarder te maken. De match
vindt plaats op individueel niveau, het convenant heeft op
macroniveau aan de structuren gewerkt.

5.2 Meerwaarde en borging van
het convenant
De ondersteunende convenantspartijen hebben de ervaring
dat convenanten op zeer veel verschillende manieren
ingevuld kunnen worden. De vorm van een convenant heeft
daarom niet van zichzelf per definitie een vaste meerwaarde.
Soms wordt er in plaats van een convenant gekozen voor
een intentie tot samenwerken, bijvoorbeeld als er nog geen
specifieke prestatieverplichting bekend is of als een zeer
uiteenlopende groep moet worden meegenomen in een
bepaalde richting. Maar ook als de uitwerking of de consequenties van de samenwerking nog niet kunnen worden
overzien, biedt een convenant de ruimte om toch gezamenlijk op te trekken. Deze vrijblijvendheid kan zowel de kracht
als de zwakte van een convenant zijn. De kracht ligt in het
mogelijk maken van een samenwerking die er anders niet
zou zijn geweest. De zwakte is gelegen in de afhankelijkheid
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van de commitment en inzet van convenantspartijen, als de
resultaten vooraf niet vastliggen.

Symbolische functie
Het convenant vervulde een belangrijke symbolische
functie, in de communicatie naar de achterban en de
samenleving als geheel. Ook biedt het convenant de
gelegenheid om een publiek statement te maken, een
pers-moment in te lassen en een nieuwsbericht te
verspreiden. Tegelijkertijd leidt het geven van een publiek
statement ook tot publiekelijke verwachtingen die dwingend
kunnen werken. Dat is in het voordeel van de convenantspartijen die graag zien dat iedereen aan boord blijft en zich
inzet: een publiek statement werkt als stok achter de deur.
Dit maakt het ook zo relevant dat de voorzitters of bestuurders van de betreffende organisaties vanuit hun symbolische
positie als kartrekker zich openlijk committeren aan het
convenant. Ook bij de uitvoering van het convenant is het
van belang dat het convenant hoog in de organisatie leeft,
zodat er wordt meegedacht en gecommuniceerd, waardoor
de betrokkenheid gedurende het proces blijft bestaan.

Procesbegeleiding
Het convenant werd gezien als de start van een proces.
De ondersteunende partijen zagen dat afspraken over het
proces en de begeleiding van het proces cruciaal zijn voor
het borgen van het convenant. Met zeer uiteenlopende
partijen vraagt het convenant om een stabiele project
organisatie met voldoende capaciteit en inzet, zodat de
kennisdeling en terugkerende afstemming blijft zorgen voor
de voortgang. Dat de belanghebbenden daadwerkelijk bij
elkaar komen, elkaar spreken en zich committeren is
essentieel voor de resultaten. Dit vraagt om aandacht voor
het goed opzetten en borgen van de procesbegeleiding.

Afstemming
De banken en verzekeraars zaten aan tafel met veel
verschillende onderwijspartijen. Het is van belang dat er
evenwichtige aandacht is voor de ontwikkelingen bij alle
partijen. Het is mogelijk dat er te veel partijen in een
convenant worden betrokken, waardoor het een uitdaging
wordt om gezamenlijk in overleg te reflecteren op het
proces. Waar een contract zwart op wit stelt wat er wordt
verwacht, zodat iedereen zijns weegs kan gaan om daaraan
te voldoen, vraagt een convenant de mogelijkheid van
effectieve afstemming over de voortgang, het luisteren naar
elkaar en betrokkenheid bij het aanpakken van onvoorziene
uitdagingen. De start van het convenant had anders kunnen
zijn als er aan de voorkant meer duidelijkheid was over wie
opdrachtgever was, wie opdrachtnemer was en wie de
uitvoering financiert. Dit is bij het convenant Aan de slag
voor de klas echter gaandeweg uitgewerkt.

6
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6. Conclusies en
aanbevelingen
Dit hoofdstuk behandelt de conclusies
per onderzoeksvraag en beschrijft de
aanbevelingen die naar voren zijn
gekomen in de interviews.

6.1 Conclusies

Welke rollen hadden partijen binnen
het convenant?

Deze evaluatie had als doel het verloop van de samen
werking binnen het convenant Aan de slag voor de klas te
evalueren. Dit rapport geeft daarmee een beeld van wat er
tot nu toe geleerd kan worden van de samenwerking tussen
de convenantspartijen, ten aanzien van de voorbereiding,
de rollen, het proces, de uitkomsten en de impact en
borging van het convenant.

Binnen de samenwerking tussen de convenantspartijen
zijn verschillende rollen zichtbaar. De rol van het funderend
onderwijs en het mbo werd bepaald door de behoefte aan
voldoende gekwalificeerde leraren, het hoger onderwijs
was betrokken vanuit de rol als lerarenopleider, terwijl de
financiële dienstverlening als potentiële bron van toe
komstige leraren betrokken was.

Wat is de aanleiding voor deelname aan
het convenant?

De belangrijkste rol die de partijen hebben gehad is het
communiceren met de achterban, waarmee zij beoogden
hen te betrekken en te enthousiasmeren voor de uitvoering
van het convenant. Specifiek gaat dit om het wegnemen van
knelpunten in de klantreis, om daarmee geïnteresseerden
vanuit de financiële dienstverlening te plaatsen in het
onderwijs. Daarnaast hadden de arbeidsmarktfondsen
Arbeidsmarktfonds PO en Voion samen met de banken
en verzekeraars een belangrijk rol als financiers van het
convenant.

De aanleiding om deel te nemen aan het convenant was
voor de convenantspartijen voor een belangrijk deel
overeenkomstig. Het groeiende lerarentekort in het po, vo
en mbo was in eerste instantie de aanleiding voor deelname.
Partijen zagen daarin een gezamenlijke maatschappelijke
opgave waar zij een bijdrage aan wilden leveren, door de
klantreis van potentiele zij-instromers te optimaliseren.

Welke verwachtingen hadden partijen
voor deelname aan het convenant?
De verwachtingen voor de start van het convenant waren
niet voor alle partijen even hooggespannen. Het leraren
tekort is immers een groot en veelkoppig probleem waar het
convenant, volgens de partijen, slechts in beperkte mate
een oplossing voor zou kunnen bieden. Toch hoopten de
convenantspartijen dat er door het convenant (meer)
zij-instromers vanuit de financiële sector naar het onderwijs
zouden overstappen. Dit hoopten zij te doen door de
drempels in de klantreis van een potentiële zij-instromer zo
veel mogelijk weg te nemen. De partijen hadden geen
concrete verwachtingen over specifieke aantallen zij
instromers.
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Hoe verliep de samenwerking binnen
het convenant?
Met de ondertekening van het convenant zijn de partijen
een samenwerking aangegaan. Zij zijn positief over het
intersectorale overleg dat is gevoerd binnen het convenant.
Men werkte gezamenlijk toe aan een urgent doel. Dit heeft
de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de verschillende sectoren bevorderd. Partijen geven aan veel geleerd
te hebben van de samenwerking.
Naast positieve punten, hebben de convenantspartijen ook
knelpunten ervaren in de samenwerking. Zo ervaarden zij,
voornamelijk in het beginstadium, grote verschillen tussen
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de financiële sector en het onderwijs. Dit komt doordat de
rol en plaats van zij-instroom verschilt tussen de diverse
onderwijssectoren, maar ook werd er een verschil in taal
ervaren tussen financiële sector en de onderwijssector.
Het heeft dan ook tijd gekost om te komen tot een goede
samenwerking, én om heldere afspraken te maken over de
rolverdeling en het plan van aanpak. In het vervolg geven
partijen aan de voorkant eerst duidelijke afspraken te willen
maken over de projectorganisatie en beoogde uitkomsten
van een convenant, alvorens deze te ondertekenen.

Wat zijn de uitkomsten van het convenant?
Het convenant heeft een aanjagende functie vervuld. Het
convenant heeft een impuls gegeven aan het optimaliseren
van de oriëntatiefase van de klantreis van zij-instromers.
De diverse producten en diensten die in navolging van dit
convenant zijn ontwikkeld, hebben gezorgd voor een sterk
verbeterde landelijke informatievoorziening voor zij
instromers. Hierdoor hebben werknemers uit de financiële
dienstverlening de overstap weten te maken naar het
onderwijs en is hierdoor de instroom in het onderwijs
vergroot. Echter, bleek het binnen het convenant lastig om
de specifieke aantallen te monitoren, waardoor niet geheel
duidelijk is om hoeveel zij-instromers het daadwerkelijk
gaat.
Tijdens de samenwerking bleek de praktijk weerbarstiger
dan gedacht. Het is binnen de looptijd van het convenant
dan ook nog niet gelukt om een volledig duurzame toe
leiding tot het onderwijs te bewerkstelligen. Wel heeft het
convenant verschillende inzichten en ontwikkelingen
aangejaagd. Met het ondertekenen van het convenant kreeg
het thema zij-instroom urgentie. De lessen die zijn geleerd
binnen het convenant zijn input geweest voor verdere
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beleidsvorming en andere initiatieven in de aanpak
lerarentekort. Het convenant heeft daarmee een vliegwiel
effect gehad.

Wat is de impact van het convenant?
De impact van het convenant gaat verder dan de directe
uitkomsten, het betreft de bredere invloed op maatschappelijke veranderingen voor de langere termijn. De belangrijkste impact van het convenant betreft een gedeelde bewustwording van de opgave die door het convenant wordt
geadresseerd: het georganiseerd zorgdragen voor inter
sectorale mobiliteit om het lerarentekorten aan te pakken.
Doordat alle convenantspartijen zich op bestuursniveau
openlijk hebben gecommitteerd aan het gezamenlijk
aanpakken van het lerarentekort is er een duidelijk signaal
afgegeven. Namelijk dat de tekorten in het onderwijs niet
alleen door de sector zelf opgelost hoeven worden, maar
dat afstemming en samenwerking met andere sectoren
essentieel is om deze opgave te adresseren. Dit heeft
geresulteerd in een hogere urgentie ten aanzien van
zij-instroom en lerarentekorten, en het beter afstemmen
van bestaande activiteiten gericht op deze thema’s.

Hoe wordt het geleerde geborgd?
De uitkomsten van het convenant zijn geborgd in diverse
producten en diensten, zoals bijvoorbeeld een informatiepakket voor potentiele zij-instromers en een handreiking
waarin de klantreis verder is uitgewerkt. Daarnaast is het
geleerde meegenomen in andere gremia, heeft het input
geleverd aan beleid én is het geleerde in praktijk gebracht
in diverse nieuwe iniatieven gericht op de aanpak leraren
tekorten.

6.2 Aanbevelingen
In de interviews is tevens gevraagd wat de respondenten
andere sectoren zouden aanraden die een dergelijk
convenant ook zouden willen uitvoeren en wat ze anders
zouden als ze opnieuw een soortgelijke samenwerking
zouden aangaan. De aandachtspunten die uit de interviews
naar voren kwamen, worden hieronder geformuleerd als
aanbevelingen.

Maak duidelijke afspraken voor
ondertekening
Aan de start van het convenant is er veel tijd besteed aan
onderlinge afstemming. Er was onduidelijkheid over de
verschillende rollen binnen het project, en de invulling en
doelen van het convenant. Partijen adviseren om bij het
aangaan van een volgend convenant vooraf duidelijkere en
concretere afspraken te maken. Niet alleen over de
uitkomsten van het convenant maar ook over het ondersteunende proces en de weg er naartoe.
Dit betreft allereerst afspraken over de diverse rollen, zoals
de rol van opdrachtgever, voorzitter en uitvoerder. Maar het
gaat ook over de rol van financier. Al deze rollen zouden
duidelijk belegd moeten zijn binnen een samenwerkings
constructie. Dit zorgt ervoor dat partijen helder hebben
welke rol zij hebben en wat er van hen wordt verwacht
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binnen die betreffende rol. Hierdoor ontstaat er eigenaarschap over een aspect binnen het convenant en dit zal
het proces ten goede komen. De kans op een succesvol
resultaat neemt hierdoor toe.
Naast afspraken over de rolverdeling, is het van belang dat
bij een volgende samenwerking de concrete invulling en
uitvoering van de samenwerking is afgestemd. Binnen het
convenant Aan de slag voor de klas heeft het veel tijd en
energie gekost aan de start. Ook is de inzet per partij
onvoldoende concreet gemaakt; het is geformuleerd als een
inspanningsverplichting. Voor een vervolg is het belangrijk
dat het plan van aanpak concreet, en per partij, wordt
geformuleerd.
Ten derde zijn ook concrete afspraken over de beoogde
resultaten van toegevoegde waarde. Binnen dit convenant
zijn er geen concrete resultaten geformuleerd. Zo is er
bijvoorbeeld niet een streefaantal overeengekomen van
zij-instromers die de overstap daadwerkelijk zouden maken.
Het maken van concrete afspraken hierover helpt het sturen
op concrete resultaten, wat de kans op het behalen hiervan
doet toenemen.
Tevens kan door het formuleren van resultaatafspraken het
doel, en daarbij de uitvoering, van een samenwerkings
verband meer afgebakend en gefocust worden. Partijen
liepen er nu tegen aan dat het gestelde doel, het optimali
seren van de klantreis, eigenlijk te groot was om binnen het
convenant aan te pakken. Het was binnen het convenant
niet mogelijk om alle drempels in de klantreis weg te nemen.
Het formuleren van resultaatafspraken maakt het mogelijk
om duidelijker af te bakenen welke aspecten de meeste
urgentie hebben en waar in de uitvoering op ingezet moet
worden.
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Monitor vanaf de start de opbrengsten
Gedurende de looptijd van het convenant is er veel tijd en
energie gestoken in het inzichtelijk maken van de aantallen
(potentiële) zij-instromers als gevolg van het convenant.
De convenantspartijen stuitten hierbij op verschillende
knelpunten, waardoor het lastig bleek om het daadwerkelijk
aantal overgestapte zij-instromers in kaart te brengen.
Daardoor zijn er geen concrete afspraken gemaakt over te
behalen resultaten in termen van overgestapte financials.
Uit de interviews blijkt het advies om al voor de start van de
samenwerking oog te hebben voor de monitoring van de
opbrengsten. Wat brengen we in kaart? Wat is hier voor
nodig? Ook dit maakt het gemakkelijker om te sturen op
resultaten en maakt het mogelijk om nadien rapport uit te
brengen over de opbrengsten.

Zorg dat de juiste partijen en personen
om tafel zitten
In dit convenant hebben de overkoepelende organisaties
ondertekend. Zij treden op als vertegenwoordiging van hun
achterban. Bij de uitvoering van een convenant is het van
belang dat de juiste organisaties vertegenwoordigd zijn, en
dat vanuit die organisaties de juiste personen deelnemen.
De selectie van deze organisaties en personen hangt voor
een belangrijk gedeelte af van het gestelde doel. Bij een
concreet doel gericht op uitvoering is het bijvoorbeeld van
belang dat de personen om tafel zitten die daadwerkelijk
bij machte zijn om te handelen. Het doel van een samen
werkingsverband moet dus passen bij de handelingsverantwoordelijkheid van de deelnemende partijen. Dit vergroot de
kans op een vruchtbare samenwerking en op verandering in
de betreffende sector.

6.3 Blik op de toekomst
Partijen vinden het van belang dat de uitvoering van het
convenant, naast landelijk coördinatie, meer en meer komt
te liggen in de regio’s. Zo is in de voorwaarden voor de
RAP-subsidie al opgenomen dat er een loket voor zij-instromers
opgericht moet worden in de regio. Ook in de toekomst zien
de partijen een grote rol weggelegd voor regionale aanpakken. Er bestaan al veel goede voorbeelden in de regio’s met
betrekking tot de aanpak van het lerarentekort. Schoolplein
Noord is een voorbeeld van een succesvol regionaal loket,
dat verder gaat dan alleen werven: het geeft ook informatie
over scholing en subsidies. Het is volgens partijen nuttig om
de expertise op regionaal niveau nog meer te versterken.
Ook moeten meer goede voorbeelden van een soepele
overstap naar het onderwijs worden gedeeld, juist vanuit de
regio’s die goed functioneren.
Tevens is er behoefte aan meer regionale data over daadwerkelijke tekorten, welke vacatures er open staan en welke
opleidingsmogelijkheden er zijn. Zo zouden regio’s op
bestuursniveau goede afspraken kunnen maken over
vacatureruimte en gericht samen kunnen werken aan
zij-instroom in de regio. Het op regionaal niveau koppelen
van geïnteresseerden bij bedrijven aan vacatures in het
onderwijs zou een goede aanpak kunnen zijn, die onder
andere met een handreiking verder zou kunnen worden
gesteund en uitgewerkt.
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Naast een regionale opgave zien partijen ook kansen en
opgaven bij het voorbereiden, ondersteunen en organiseren
van intersectorale mobiliteit die op landelijk niveau aan
gevlogen moeten worden. Dit geldt bijvoorbeeld op het
terrein van bevoegdheden, het verder doorzetten van
flexibilisering van de lerarenopleidingen en opleiden op
maat. Tevens is er behoefte aan meer overkoepelend
onderzoek naar wat werkt om zij-instroom te organiseren,
welke knelpunten en uitdagingen er nog liggen, en wat van
invloed is op de duurzame match tussen een zij-instromer
en een school.
De banken en verzekeraars hebben de eigen afstemming
en samenwerking geïntensiveerd, aangezien zij de komende
jaren verwachten dat de sector gaat krimpen, waarbij
zij-instroom richting een andere sector een waardevol
traject is. Daarbij wordt breder gekeken dan naar het
onderwijs alleen. Er wordt onderzocht welke andere
sectoren ook behoefte hebben aan zij-instroom, zoals
bijvoorbeeld de zorg of de bouw. Het afsluiten van een
nieuw convenant is daarbij niet de meest voor de hand
liggende volgende stap, maar het zoeken naar samen
werking en afstemming tussen sectoren blijft een
belangrijke opgave.
Afsluitend, hebben de inspanningen van de convenants
partijen geleid tot een basis, van waaruit verder gewerkt kan
worden aan de opgave van het lerarentekort en intersectorale
mobiliteit. De resultaten zijn onder andere uitgewerkt in een
handreiking voor de regio’s, waarin de successen en
aandachtspunten van de klantreis staan beschreven.
De geleerde lessen dienen echter nog verder geïmplementeerd te worden in de praktijk, om de overstap van financials
richting het onderwijs te optimaliseren.
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