NIEUWSBRIEF 12: HAAGSE PROEFTUIN
VOOR LERARENREGISTER STAP
DICHTERBIJ
VOOR SCHOOLLEIDERS

DINER PENSANT IN TEKEN VAN 'DE GELUKKIGE KLAS'

Vijftig mensen die betrokken zijn bij het voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving bespraken hoe
leraren in het Haagse voortgezet onderwijs nog trotser kunnen worden op hun vak. De gedachtewisseling
vond plaats tijdens een Diner Pensant in de Glazen Zaal op 26 oktober, op uitnodiging van de gemeente
Den Haag en De Rode Loper. Als thema was gekozen: ‘De gelukkige klas’, naar het bekende boek van
Theo Thijssen.
Aan tafel zaten bestuurders, rectoren, docenten, gemeenteraadsleden en ambtenaren. Ook twee
leerlingen (tevens leden van een (G)MR) waren van de partij.

Wethouder Van Engelshoven heette de gasten hartelijk welkom. Belangrijke gastspreker was Alexander
Rinnooy Kan, voorzitter van de SER en destijds voorzitter van de Commissie Leraren die het rapport
‘LeerKracht’ heeft geschreven. Hij stond stil bij zijn favoriete thema uit dit rapport: de professionalisering
van het docentenberoep.

Ook Annet Kil van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren, Lein Labruyère, bestuurder van Inholland, en
rector Kees Booij van het Veurs Lyceum hielden inspirerende speeches.
In de gesprekken aan de vijf ronde tafels werden de voor- en nadelen van het lerarenregister en andere
suggesties uitgebreid besproken. Een belangrijke vraag die aan alle tafels naar voren kwam was: welk
voordeel hebben docenten van een inschrijving in het lerarenregister? Hoe duidelijker die zijn, des te
groter is de kans dat zo'n register slaagt.
In ieder geval is de kans dat er een pilot met het lerarenregister komt in Den Haag groter geworden
dankzij het Diner Pensant.
De integrale speeches, een weergave van de afrondende paneldiscussie en foto’s staan op de
website www.derodeloper.nu > Actueel > Diner Pensant in de Glazen Zaal

VOOR BOS’SEN EN COACHES

NIEUWS OVER COACHEN EN BEGELEIDEN
De projectgroep ‘Coachen en begeleiden’ kwam op 1 november bij elkaar op Hofstad Mavo. Er werd een
eerste tussenstand opgemaakt met betrekking tot de doelen.
De kwantitatieve doelstelling wordt, zeker met de 85 op te leiden coaches/svib'ers/BoS'sen dit jaar,
ruimschoots gehaald. Tijdens de bijeenkomst ging het echter helemaal niet over de kwantiteit, maar juist
over de kwaliteit en de onderlinge samenwerking. De deelnemers van de projectgroep weten elkaar
makkelijk te vinden en hebben hetzelfde doel voor ogen.
Om de onderlinge communicatie te vergemakkelijken en efficiënt te maken, wordt de mogelijkheid van
een digitale community onderzocht.
Verder is er tijdens de bijeenkomst een link gelegd tussen de projecten ‘Ingenieur én docent’ en het
project Coaching. Het project ‘Ingenieur én docent’ werft zoveel enthousiaste studenten dat er een tekort
dreigt te ontstaan aan stageplaatsen bij de acht deelnemende scholen aan dit project. De scholen van
het project Coaching lossen dit probleem graag op, mede op basis van de enthousiaste verhalen. Ze
bieden extra stageplaatsen aan. Dankzij alle goedopgeleide coaches kunnen deze studenten rekenen
op prima begeleiding.
In maart 2011 is de volgende bijeenkomst voor de projectgroep Coaching.
Meer informatie bij deelprojectleider Martin van Zanten, e-mailadres:mvzanten@detooropmavo.nl

FONTYS ZOEKT STAGEPLEKKEN VOOR STUDENTEN KOPOPLEIDING
Fontys Hogeschool Tilburg heeft veel moeite om haar studenten aan de kopopleiding in Noord-Brabant
aan een stageplaats te helpen. Het gaat vooral om studenten economie, natuur en scheikunde. Fontys
vraagt ‘boven de rivieren’ om plaatsen voor deze studenten.
Interesse? Mail dan naar: martinvanderharst@mhcadvies of naarinfo@derodeloper.nu

VOOR DECANEN
KICK-OFF OPLEIDINGSSCHOOL HAAGLANDEN
De Opleidingsschool Haaglanden houdt op maandagmiddag 6 december een kick-off op het Veurs
Lyceum. De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van de deelnemende scholen en
opleidingsinstituten.
Behalve workshops staan er twee lezingen op het programma, van Hans van der Linden, coördinator
opleidingsbureau Regionale Opleidingsschool Westfriesland, en van Kees van Bergeijk, bestuurder van
het Martinus College Grootebroek. Zij hebben ervaring met de opleidingsschool.
Het is de bedoeling dat de eerste studenten op 1 augustus 2011 starten met hun duale opleiding aan de
Opleidingsschool Haaglanden. Werkgroepen bereiden de start voor, onder andere op het gebied van een
gemeenschappelijk opleidingsprogramma, kwaliteitszorg en facilitering.
In de Haagse opleidingsschool werken samen: de Johan de Witt Scholengroep, het Veurs Lyceum,
Hofstad Lyceum, Alfrink College (Zoetermeer) en Adelbert College (Wassenaar), en de Hogeschool
Rotterdam, Inholland (Amstelveen), de TU Delft en het Iclon (Leiden).
Meer informatie bij Kees Booij, voorzitter van de stuurgroep Opleidingsschool Haaglanden, telefoon 070419 91 00, e-mail boo@veurslyceum.nl

VOOR P&O’ERS

MELD KANDIDATEN AAN VOOR BUREAU ENTREE

‘Hebt u nog kandidaten voor onze database?’ Met die vraag zal Naomi Klaasse van Bureau Entree de
p&o'ers van de tien scholen benaderen die aangesloten zijn bij Bureau Entree.
De database (‘kandidatenbank’) omvat inmiddels meer dan 50 kandidaten. Verschillenden van hen zijn al
opgeroepen voor een sollicitatiegesprek op de scholen.
Bureau Entree kan nog aanmeldingen gebruiken, zowel van sollicitanten die tweede werden in een
benoemingsprocedure, als van scholen die gebruik willen maken van deze dienstverlening door De Rode
Loper.
Meer informatie bij Naomi Klaasse, info@bureauentree.nl, telefoon 010-284 20 28.

OVERIG KORT NIEUWS

GELD VOOR PROJECT ‘LEERLINGEN VOOR LEERLINGEN’ ALOYSIUS COLLEGE
Leerlingen uit de bovenbouw leggen in aantrekkelijke filmpjes problemen uit aan leerlingen uit de
onderbouw. De bovenbouwleerlingen maken de filmpjes in het kader van hun maatschappelijke stage.
De docenten worden dankzij de filmpjes ontlast: zij hoeven niet nogmaals een moeilijk onderwerp uit te
leggen aan leerlingen die het nog niet snappen. Het project kan er ook toe leiden dat er minder
contacturen nodig zijn, wat bijdraagt aan de oplossing van het lerarentekort.
Dat is de kern van het project ‘Leerlingen voor leerlingen’ dat het Aloysius College indiende bij de
Innovatie Impuls Onderwijs. Met succes, want de school krijgt samen met zo’n dertig andere vo-scholen
ruim 100.000 euro uit de subsidiepot van de Innovatie Impuls Onderwijs.
Meer informatie op www.innovatieimpulsonderwijs.nl

DIGITALE WERVINGSCAMPAGNE NOG STEEDS EEN HIT
Nog steeds scoort de digitale wervingscampagne 'Leraar. Elke dag een andere baan' goed. Zeven
maanden na de start staat de teller op 31,4 miljoen vertoningen van de online advertenties op sites als
Google (en partnerwebsites zoals die van dagblad Trouw), Hyves en Marktplaats.

Andere cijfers:
- circa 320.000 unieke bezoekers keken rond op de campagnewebsitewww.elkedageenanderebaan.nl
- 65% van de bezoekers is afkomstig uit het hbo of wo, 35% uit het havo of vwo
- ruim 4.000 bezoekers van de site reageerde op de vraag op de homepage 'Overweeg je de
lerarenopleiding te gaan volgen?'
- 62% van hen zegt 'ja' op deze vraag.
- bijna 1.500 bezoekers (5%) klikten door naar externe websites van lerarenopleidingen
- niet alleen surfers uit Den Haag en omgeving bezochten de campagnewebsite, maar ook uit Rotterdam,
Leiden en Amsterdam. Het overgrote deel van de bezoekers komt overigens uit de regio Den Haag.
- De meeste bezoekers uit het hbo/wo komen via Google binnen. Ze zoeken vooral op de zoekterm
'leraar worden', en in mindere mate op 'beroepskeuze.
- Circa 200 bezoekers bezochten de site via hun mobiele telefoon.

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

