NIEUWSBRIEF 11: EERSTE DIPLOMA
UITGEREIKT AAN INGENIEUR ÉN
DOCENT
VOOR SCHOOLLEIDERS

EERSTE DIPLOMA VOOR INGENIEUR ÉN DOCENT

De 23-jarige ingenieur Arnold Filius nam op 16 juni zijn diploma tweedegraads docent natuurkunde
feestelijk in ontvangst op De Haagse Hogeschool. Per augustus heeft hij een vaste aanstelling als
bevoegd docent. Een jaar eerder studeerde hij af als hbo-ingenieur Technische Natuurkunde aan De
Haagse Hogeschool.
Arnold is de eerste student die het onderwijs instroomt dankzij de korte minor 'Ingenieur én Docent'.
Deze minor is opgezet door De Rode Loper en TechnoTalent, en wordt gegeven aan De Haagse
Hogeschool. Het doel is bètastudenten kort en intensief te laten kennismaken met het leraarschap. De
bachelorstudenten lopen tien weken stage op één van de acht Haagse scholen voor voortgezet onderwijs
die in dit project meedoen. Zijn ze na deze minor enthousiast, dan kunnen ze een kopopleiding van één
jaar volgen voor hun onderwijsbevoegdheid. De Rode Loper vergoedt het college- en boekengeld voor dit
jaar, als ze ook aan een Haagse school voor voortgezet onderwijs gaan werken.
Nieuwe wethouder ook aanwezig
Arnold koos voor de kopopleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. Vandaar dat directeur Gert Jan
van Setten (rechts op de foto) van deze lerarenopleiding hem in Den Haag het diploma uitreikte. Dit
gebeurde in aanwezigheid van de nieuwe Haagse wethouder van Onderwijs en Dienstverlening, Ingrid
van Engelshoven, die Arnold in een korte toespraak – een van haar eerste openbare optredens –
gelukwenste, en zei dat het belang van goede leraren niet onderschat mag worden. Ook bestuurder Els
Verhoef van De Haagse Hogeschool feliciteerde en complimenteerde Arnold met het tweede diploma, snel

behaald na de pittige studie technische natuurkunde. De kersverse leraar werd verder toegesproken door
Joke Hengefeld, rector van het Hofstad Lyceum, de school waar Arnold stage liep in de tijd dat hij de
speciale minor volgde. Zij onderstreepte dat juist jonge leraren een goed rolmodel zijn voor
leerlingen.Last but not least: staatssecretaris Van Bijsterveldt stuurde Arnold een persoonlijke
felicitatiebrief, een brief die hij trots voorlas tijdens de informele plechtigheid.
Intussen hebben 36 bètastudenten van De Haagse Hogeschool de speciale minor ‘Ingenieur én Docent’
gevolgd, en beginnen 6 van hen aan de kopopleiding. Ook studenten die economie studeren, hebben
belangstelling voor deze route, meldde Herman Telle, die dit deelproject leidt samen met Joke Hengefeld.
Meer informatie over het deelproject Ingenieur én Docent bij h.p.telle@hhs.nlen
bij J.Hengefeld@hofstadlyceum.nl

REMINDER: BESTEL FLYERS VOOR GESLAAGDEN

Scholen kunnen nog aantrekkelijke A5-flyers van De Rode Loper bestellen voor hun geslaagde havisten
en vwo’ers en die uitreiken op de middag of avond van hun diplomering. U kunt bestellen via de
mail: info@derodeloper.nu. Graag het aantal en het afleveradres vermelden. De flyers worden in principe
dezelfde dag nog toegestuurd.

VOOR BOS’SEN EN COACHES
RUIM ZESTIG DOCENTEN IN TRAINING VOOR BOS OF COACH
De scholingsbehoefte voor coaches, Begeleiders op School (BOS’sen), Schoolvideo-interactiebegeleiders
(SviB’ers) en andere begeleiders voor nieuwe docenten en stagiaires is geïnventariseerd bij alle scholen
die meedoen aan het deelproject Coaching. Ook voor het schooljaar 2010-2011 is er weer een groot
aantal belangstellende docenten voor deze trainingen. Na de ruim 170 cursisten van dit jaar, staat de
teller voor het tweede jaar op 64!
Dat betekent niet alleen dat de doelstelling ruimschoots wordt gerealiseerd, maar ook dat er voor het
komende schooljaar weer voldoende volume is om een aantal opleidingstrajecten in Den Haag te laten
verzorgen.
Alle coördinatoren van de deelnemende scholen en van de verschillende opleidingscentra zijn inmiddels
met elkaar in contact gebracht om concrete afspraken te maken.

BELEIDSPLANNEN COACHING EN BEGELEIDING
De beleidsplannen ‘Coaching en begeleiding van nieuwe docenten en stagiaires’ van de verschillende
scholen krijgen steeds vaker een structureel karakter. Dat betekent in ieder geval dat dit onderwerp een
vast punt wordt op de beleidsagenda van die scholen. Daarmee komt ook het behalen van de tweede
doelstelling in zicht.

VOLGENDE BIJEENKOMST
Op maandag 11 oktober staat er weer een bijeenkomst gepland voor het deelproject Coaching. De
agenda wordt begin september naar alle contactpersonen gemaild.
Meer informatie over het deelproject Coaching bij deelprojectleider Martin van Zanten, email: M.vZanten@hofstadmavo.nl

VOOR DECANEN

DIGITALE WERVING LEIDT TOT DOORKLIKS NAAR SITES LERARENOPLEIDINGEN
De digitale wervingscampagne ‘Leraar. Elke dag een andere baan’ heeft in de eerste 2,5 maanden de
volgende resultaten opgeleverd:



de digitale advertenties zijn 16,5 miljoen keer vertoond op de sites Google.nl, Hyves.nl en
Marktplaats.nl






de campagnewebsite www.elkedageenanderebaan.nl is door ruim 12.500 unieke bezoekers bezocht
de meeste bezoekers komen via Google-ads
het zijn grotendeels bezoekers uit de regio Den Haag
websites voor relevante doelgroepen waarop geadverteerd wordt zijn: theAgendaDenHaag.nl,
DenHaagstudentenstad.nl, idtudelft.nl, curiuns.nl en adodenhaag.nl








1.750 websitebezoekers deden mee aan de poll op de homepage
30% van deze respondenten is afkomstig van havo/vwo, 70% van hbo/wo
dagelijks komen tussen de 150 en 180 bezoekers op de campagnewebsite
gemiddeld bekijken ze 4 pagina’s en blijven 52 seconden op de site
slechts een zeer laag percentage van de bezoekers verlaat de site meteen na het doorklikken
het aantal surfers dat doorklikt naar een site van een lerarenopleiding in de regio bedraagt bijna 500,
waarvan:
- ICLON 145
- TU Delft 37
- INHolland 106
- Hogeschool Rotterdam 101
- Hogeschool Utrecht 52
- Hogeschool van Amsterdam 41

Meer informatie over het deelproject ‘Digitale werving’ bij Anja de Zeeuw, deelprojectleider, email: info@derodeloper.nu

VOOR P&O’ERS

TIEN SCHOLEN PROFITEREN VAN BUREAU ENTREE
In de digitale kandidatenbank van De Rode Loper – Bureau Entree – zijn inmiddels 46 gekwalificeerde
kandidaten te vinden. Zij kunnen les geven in één of meer schoolvakken (bij elkaar bijna dertig
verschillende vakken). De kandidaten hebben een eerste- of tweedegraadsbevoegdheid.

Tot nu toe zijn tien scholen uit de Haagse regio bij Bureau Entree aangesloten; zij kunnen putten uit
deze online talentenvijver. Ook melden zij nieuwe kandidaten aan. Dat zijn sollicitanten die nét niet
benoemd werden, succesvolle stagiairs die nog niet aangesteld konden worden, en mensen die behoren
tot de ‘stille reserve’. Voor dit doel is de website van Bureau Entree gelanceerd:www.bureauentree.nl
Belangstellenden kunnen mailen of bellen met Naomi Klaasse:info@bureauentree.nl, telefoon 010 - 284
20 28.

OVERIG KORT NIEUWS

BEDRIJVENDAG DE HAAGSE HOGESCHOOL
De Rode Loper was donderdag 27 mei actief op de bedrijvendag van De Haagse Hogeschool, om
bètastudenten over te halen naast ingenieur ook docent te worden. Er is veel belangstelling voor deze
mogelijkheid om kennis te maken met het leraarsberoep in een exact vak. Lees ook het bericht
hierboven over de eerste diploma-uitreiking aan een ingenieur én docent en de informatie over het
deelproject 'Ingenieur en Docent' op www.derodeloper.nu

BESLUIT OVER OPLEIDINGSSCHOOL SNEL VERWACHT
Op 10 en 14 juni bezocht de accreditatiecommissie van de NVAO de scholen die meedoen aan de
opleidingsschool Haaglanden. De NVAO brengt een advies uit aan het ministerie van OCW dat daarna
besluit over de subsidietoekenning. Dit besluit wordt nog voor de zomervakantie verwacht.

VEEL BELANGSTELLING VAN ZIJINSTROMERS VOOR HAAGS VMBO
Ook ‘oudere jongeren’ lijken grote belangstelling te hebben om leraar te worden. Die voorzichtige
conclusie is te trekken na de informatieavond die zeven vmbo-scholen uit de Haagse regio samen met
hogeschool INHolland organiseerden. Op deze avond, gehouden op woensdag 2 juni op een locatie van
het Maris College, kwamen zo’n 70 belangstellenden af. De aanwezige scholen werden aangenaam
verrast door de grote opkomst. Lees hier meer.

MINORSTUDENTEN TU DELFT ZOEKEN STAGEPLAATSEN
De TU Delft zoekt stagescholen voor bachelorstudenten wis- of natuurkunde, die zich via een educatieve
minor voorbereiden op een beperkte tweedegraads bevoegdheid. Het gaat om een oriënterende stage
van 6 weken die in september begint, en een schoolpracticum van 3 maanden dat in januari eindigt. De
stageplaatsen worden gezocht in de onderbouw van de scholen die zijn aangesloten bij De Rode Loper.
Interesse? Mail dan naar info@derodeloper.nu

DEZE NIEUWSBRIEF
De Rode Loper houdt haar relaties door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten om
meer leraren te interesseren voor het werken op scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk
en Leidschendam-Voorburg.
Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen, meld u dan af viainfo@derodeloper.nu

