NIEUWSBRIEF 23: EDUCATIEVE MINOR
BEROEPSONDERWIJS GAAT VAN
START
EDUCATIEVE MINOR BEROEPSONDERWIJS START OP 1 JANUARI

In 2016 verwacht het ministerie van OCW een tekort van 4.300
leraren in het vmbo, en 2.800 leraren in het mbo. Om voldoende gekwalificeerde leraren te
laten instromen in het beroepsonderwijs, is de regeling Educatieve minor beroepsonderwijs in
het leven geroepen.
Zes samenwerkingsverbanden van hogescholen, ROC’s en vmbo-scholen hebben hiervoor een
subsidieaanvraag gedaan die geldt voor 2014-2015. Ook scholen in de Haagse regio doen in deze
tranche mee via De Rode Loper.
De samenwerkende partners zijn: de Haagse Hogeschool (penvoerder), de lerarenopleiding van de
Hogeschool Utrecht, ROC Mondriaan, het Corbulo College (kl + bl), de Johan de Witt Scholengroep
(locatie Zusterstraat, mavo, kl + bl), de Hofstad Mavo, De Populier (vmbo-t), en de Delftse locatie
Krakeelpolderweg van het Stanislas College (vmbo-t).
Dertig studenten
Het doel is in twee jaar tijd dertig studenten te interesseren in deze minor. Als van deze dertig er tien
daadwerkelijk de lerarenopleiding afmaken, is het project geslaagd, vertelt projectleider Herman Telle.
De werving voor deze minor onder studenten in de bètastudies is inmiddels gestart. Op 7 februari vindt
de eerste bijeenkomst plaats van deze minorgroep op de Haagse Hogeschool.
Uitbreiding
De Educatieve minor voor het Beroepsonderwijs is voor De Rode Loper een uitbreiding van de Minor
Ingenieur én Docent die de Haagse Hogeschool in nauwe samenwerking met tien scholen voor voortgezet
onderwijs al enige jaren samen uitvoeren.
Met de start van deze Educatieve minor voor het Beroepsonderwijs is het aantal scholen dat aan
Ingenieur én Docent deelneemt naar 16 gestegen. Eind 2014 zullen 180 studenten dit programma
hebben gevolgd.

Projectleider Herman Telle (foto) is ‘benoemd’ tot landelijk ambassadeur voor deze Educatieve minor
voor het Beroepsonderwijs.
Klik hier voor meer informatie.

DRIE EERSTEGRADERS ERBIJ OP ÉÉN SCHOOL

Op het Segbroek College kwamen er onlangs drie eerstegraadsbevoegde leraren bij. Het zijn
de ervaren docenten (van links naar rechts): Alice Arnold, docente Frans, Anneke Besselink,
docente scheikunde, en Raymond Noordam, docent economie.
Naast hun werk op het Segbroek als tweedegraadsbevoegd docent studeerden ze de afgelopen tijd aan
de lerarenopleidingen van respectievelijk de Hogeschool van Amsterdam, de TU Delft en Fontys
Hogeschool in Tilburg. Ze geven alle drie les in de bovenbouw van havo en vwo, en zijn daar nu ook voor
bevoegd. Ze ontvingen een Haagse Lerarenbeurs als financieel steuntje in de rug. Lees hiermeer.

AANVRAGEN HAAGSE LERARENBEURS NOG STEEDS MOGELIJK

Er is nog budget voor Haagse Lerarenbeurzen tot eind van dit kalenderjaar. Inmiddels hebben
122 leraren gebruikgemaakt van dit financiële steuntje in de rug, maar het kunnen er méér
worden.
Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Den Haag) stelt dit kalenderjaar 150.000 euro
beschikbaar voor de Haagse Lerarenbeurs. Hebt u een nieuwe collega die studeert voor een (tweede)
bevoegdheid en heeft hij of zij geen recht (meer) op de Landelijke Lerarenbeurs? Dan komt hij of zij
misschien in aanmerking voor de Haagse beurs.
Download hier
- het aanvraagformulier
- het contract voor scholingskosten
- de brief aan leraren met informatie over de aanvraagprocedure
- het plan van aanpak van De Rode Loper.
Eventuele vragen kunnen gemaild worden naar info@derodeloper.nu
Rapportage
De Rode Loper heeft onlangs een rapportage over het effect van de Haagse Lerarenbeurs tot en met
september 2013 naar wethouder Van Engelshoven gestuurd. Daarin staan ook aanbevelingen voor de
toekomst. Klik hier voor dePDF van deze rapportage.

BENOEM EEN ONDERWIJSTRAINEE VOOR EEN TEKORTVAK

26 Jonge gemotiveerde academici zoeken een werkplek op een school voor voortgezet
onderwijs, als onderwijstrainee. Ze kunnen lesgeven in de (tekort)vakken wiskunde,
natuurkunde, scheikunde, Frans, Duits, Engels en Nederlands.
Voor 15 december moeten ze een plek vinden om te kunnen meedoen aan het onderwijstraineeship. Het
onderwijstraineeship is een initiatief van het ministerie van OCW, de VO-Raad, de universitaire

lerarenopleidingen en de VSNU. Dit leer-werktraject heeft als doel het aantal academisch geschoolde
docenten te vergroten en de lerarentekorten voor de tekortvakken terug te dringen.
Onderwijsbevoegdheid
Gedurende het tweejarige programma werken de trainees drie à vier dagen per week op een school in
het voortgezet onderwijs als docent wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Frans, Duits, Nederlands of
Engels. Daarnaast halen zij een onderwijsbevoegdheid in het betreffende schoolvak aan de universitaire
lerarenopleiding en volgen zij één dagdeel per twee weken trainingen en masterclasses die gericht zijn
hen te ontwikkelen tot top-docent. Onderwijstrainees brengen op die manier de nodige extra expertise
binnen de school. Meer informatie vindt u hier.

NIEUWE BROCHURE VOOR ZIJ-INSTROMERS
De Rode Loper heeft onlangs de informatiebrochure voor potentiële zij-instromers vernieuwd.
Klik hier voor de PDF.

DE RODE LOPER NU OOK OP TWITTER

Volg De Rode Loper nu ook op Twitter: @Haagserodeloper

HAAGSE EDUCATIEVE AGENDA 2014-2018 KOMT ERAAN
In de Haagse Educatieve Agenda (HEA) formuleren gemeente en het Haagse onderwijsveld hun
gezamenlijke ambities voor het onderwijs. Voor 2014-2018 is een nieuwe HEA in de maak die begin 2014
klaar moet zijn. Daarvoor worden consultaties met allerlei doelgroepen gehouden, in totaal zijn
hierbij intussen 300 personen betrokken.
Wie een indruk van het proces wil krijgen, kan hier klikken.
Een aantal speerpunten in de HEA is belicht tijdens de speech van wethouder Van Engelshoven op de
Opening Haags Schooljaar 2013-2014. Bekijk de speechhier, of lees 'm hier.

UITDAGINGEN VOOR LERAREN IN DE LERARENAGENDA 2013-2018

‘Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil’ is de titel van de
Kamerbrief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker over het leraarsberoep.
Ze presenteerden hun ambitie op de Dag van de Leraar op het Echnaton College in Almere. Het streven
om Nederland terug te brengen in de top-5 van landen met het beste onderwijs ter wereld, is
samengevat in zeven agendapunten. Lees hier meer.

DEZE NIEUWSBRIEF
De Rode Loper houdt haar relaties door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte van haar activiteiten.
De Rode Loper is een samenwerkingsverband van 41 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag,
Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Ze verenigen hun krachten om de kwaliteit van de mensen voor de
klas te versterken. En ze zijn altijd op zoek naar talent.
Wilt u deze Nieuwsbrief (niet meer) ontvangen, laat dit dan weten via info@derodeloper.nu

