De Haagse Lerarenbeurs
Vraag ’m aan

Let op: het
aantal beurzen
is beperkt

Behoefte aan een financiële impuls om een studie te
volgen voor een (nieuwe of hogere) bevoegdheid?
Vraag dan de Haagse Lerarenbeurs aan, een initiatief van
de gemeente Den Haag en De Rode Loper. Het doel is het
aantal onbevoegd gegeven lessen terug te dringen.

Wat is de Haagse Lerarenbeurs?
‘De Haagse Lerarenbeurs’ is een eenmalige tegemoetkoming in de opleidingskosten
van docenten in de Haagse regio. De beurs bedraagt maximaal € 3.500,- per docent
(bij een f ulltime aanstelling; bij een kleinere aanstelling een bedrag naar rato).
De gemeente Den Haag stelt opnieuw een beperkt aantal beurzen beschikbaar voor 2016.
Voor wie?
De beurs is bedoeld voor:
- leraren met een tweedegraads bevoegdheid die een eerstegraads bevoegdheid
willen behalen;
- leraren die in het voortgezet onderwijs werken met alleen een pabo-bevoegdheid;
- leraren die nog onbevoegd zijn (zoals zij-instromers).
Als aanvrager moet u verder voldoen aan deze voorwaarden:
- u werkt op een van de scholen in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg;
- u hebt een aanstellingsomvang van ten minste 0,3 fte;
- u komt niet, of niet meer, in aanmerking voor de landelijke lerarenbeurs
- u komt evenmin (meer) in aanmerking voor de rijkssubsidie voor zij-instromers.
Hoort u bij een van de genoemde doelgroepen en voldoet u aan de overige
voorwaarden, dan komt u in aanmerking voor de Haagse Lerarenbeurs.
De aanvraagprocedure
1	Vraag zelf de beurs aan met behulp van het aanvraagformulier en de bijbehorende
overeenkomst op www.derodeloper.nu
2 Vul het formulier in en onderteken het samen met uw rector/directeur.
3		 U en de schoolleiding krijgen zo spoedig mogelijk bericht over de toekenning.
4	De beurs wordt rechtstreeks aan u overgemaakt.
5	De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
Er is een limiet aan het totale budget voor deze beurs.
Meer informatie
Op www.derodeloper.nu vindt u het plan
van aanpak ‘De Haagse Lerarenbeurs’.
Hebt u een vraag over de beurs,
mail dan naar info@derodeloper.nu

In De Rode Loper werken 41 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag,
Rijswijk en Leidschendam-Voorburg samen om de kwaliteit van de mensen
voor de klas te versterken.

www.derodeloper.nu

