NIEUWSBRIEF 13: VERKENNING
HAAGSE PROEFTUIN LANDELIJK
LERARENREGISTER
VOOR SCHOOLLEIDERS

HAAGSE PROEFTUIN LANDELIJK LERARENREGISTER

Voormalig minister Plasterk (Onderwijs) besloot in 2009 tot een landelijk lerarenregister. In de loop van
2011 zal dit register opengesteld worden. De Haagse wethouder van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven,
nam in september 2010 het initiatief tot ‘een Haagse Proeftuin’.
In de Haagse Proeftuin lerarenregister worden de mogelijkheden, kansen en belemmeringen van een
lerarenregister onderzocht. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer:






Op welke wijze kan een lerarenregister bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs?
Aan welke voorwaarden moet een leraar voldoen om in het register te worden opgenomen?
Hoe bereiken we dat het register bepaald en beheerd wordt door de leraren zelf?
Hoe voorkomen we dat er een te grote administratieve last ontstaat?

In februari is een verkenningsgroep van vijf scholen geformeerd die in de maanden tot aan de
zomervakantie een eerste onderzoek doet naar de mogelijkheden van het lerarenregister.
De participerende scholen zijn: Atlas Scholengroep, Edith Stein, Diamant College, François Vatelschool en
het VCL.
Meer informatie bij Martin van der Harst, e-mail:martinvanderharst@mhcadvies.nl

RIJKSSUBSIDIE LOOPT AF IN DE ZOMER
In juli loopt voor drie deelprojecten van De Rode Loper de subsidie van het Rijk af. Het gaat om de
deelprojecten Begeleiding/coaching, Ingenieur én docent (ook wel Bètadocenten genoemd) en Digitale
Werving. Deze projecten kregen een extra impuls dankzij het overheidsgeld. Ze worden afgerond met
een evaluatie voor Agentschap NL (voorheen: SenterNovem), dat voor het ministerie van OCW
controleert of de subsidie doelmatig is besteed.
De Rode Loper kreeg als een van de elf risicoregio’s 2,1 miljoen euro voor de periode 2009-2011 in het
kader van het Convenant Actieplan LeerKracht, dat tot stand kwam onder voormalig minister Plasterk.
Het expliciete doel was: het terugdringen van het lerarentekort.

In de komende maanden onderzoekt de regiegroep hoe de projecten, misschien in aangepaste vorm, in
2011-2012 kunnen worden voortgezet.

ZEVEN BÈTADOCENTEN IN AANTOCHT
In de tweede helft van 2010 hebben zeven studenten van de Haagse Hogeschool zich na hun
bacheloropleiding bedrijfswiskunde of technische natuurkunde ingeschreven voor de tweedegraads
lerarenopleiding wis- of natuurkunde. Ze studeren af in de tweede helft van 2011. De zeven studenten
volgden eerst de speciale minor ‘Ingenieur én docent’ die de Haagse samen met De Rode Loper heeft
ontwikkeld.

Deze bètastudenten van de Haagse Hogeschool volgden vorig collegejaar de minor 'Ingenieur én docent'.
Een aantal van hen koos voor de masteropleiding tot leraar.
Vergeleken met 2009 sluit het bachelordiploma van deze zeven ‘masters in spe’ beter aan op het
programma van de tweedegraads lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam. Dat is het resultaat
van intensief onderling overleg. Voor studenten die komen van andere opleidingen dan bedrijfswiskunde
en technische natuurkunde is de aansluiting nog niet op het gewenste niveau. De projectleiding werkt er
hard aan om dit te verbeteren.
Deelprojectleider Herman Telle meldt dat ook studenten van andere opleidingen dan techniek
belangstelling tonen voor de minor ‘Ingenieur én docent’. Ze overwegen zich in te schrijven voor de
minor die in 2011 start. Een student van de opleiding Management Economie en Recht (MER) heeft dat in
2010 ook daadwerkelijk gedaan; hij volgt inmiddels de masteropleiding tot docent economie.
Meer informatie bij deelprojectleider Herman Telle, e-mail:
h.p.telle@hhs.nl

UITNODIGING VOOR WORKSHOP ‘WERKEN BIJ… UW SCHOOL‘
Op woensdag 9 maart is het voor schoolleiders, P&O-medewerkers en webmasters van scholen van De
Rode Loper mogelijk een workshop te volgen die helpt om de schoolwebsite ‘sollicitantenproof’ te maken.
Het doel is dat de vo-scholen in Den Haag en omgeving zich aantrekkelijker presenteren als werkgever
op internet. Ook zo kan namelijk ‘de rode loper’ uitgelegd worden voor nieuwe collega’s.
De workshop vindt tussen 15 en 17 uur plaats op het Veurs Lyceum en heeft het karakter van een hands
on-training. Deze training op het gebied van de arbeidsmarktcommunicatie wordt verzorgd door
communicatieadviesbureau Anja de Zeeuw. Aan de deelnemers wordt een kleine bijdrage in de kosten
gevraagd.
Opgave voor vrijdag 4 maart via e-mail: info@derodeloper.nu of bij Anja de Zeeuw, telefoon 06 55 80 31
77.

VOOR BOS’SEN EN COACHES
SLOTBIJEENKOMST PROJECTGROEP OP 7 MAART
Op maandag 7 maart vindt de laatste bijeenkomst plaats van de projectgroep ‘Coachen en begeleiden’,
onder leiding van Martin van Zanten. Aan de bezoekers van dit netwerk wordt dan het voorstel
voorgelegd om een digitale community via profielsite LinkedIn te vormen. Zo kunnen de opgeleide
Begeleiders op School (BoS’sen) en coaches elkaar ook in de toekomst op de hoogte houden van nieuws,
vragen aan elkaar stellen en discussies voeren.
De bijeenkomst is op maandag 7 maart van 15.30 uur tot 17.00 uur, op Hofstad MAVO, Albardastraat
25.
Dit schooljaar volgen 80 docenten van 30 scholen in Den Haag en omgeving een training tot coach of
begeleider binnen dit deelproject. Vorig scholjaar waren dat er ruim 130. Twaalf scholen stelden een
meerjarenbeleidsplan begeleiding personeel op.
Meer informatie bij deelprojectleider Martin van Zanten, e-mailadres:mvzanten@detooropmavo.nl

VOOR DECANEN
KICK-OFF OPLEIDINGSSCHOOL HAAGLANDEN
De Opleidingsschool Haaglanden ging maandag 6 december in aanwezigheid van vertegenwoordigers van
alle deelnemers officieel van start. De kick-off vond plaats in de aula van het Veurs Lyceum te
Leidschendam.
Dit startevenement werd goed bezocht: zo’n tachtig betrokken docenten en rectoren van de vijf
deelnemende vo-scholen en de vier opleidingsinstituten waren aanwezig.
De gastsprekers waren: Hans van der Linden, coördinator opleidingsbureau Regionale Opleidingsschool
Westfriesland, en Kees van Bergeijk, bestuurder van het Martinus College Grootebroek. Hun
opleidingsscholen zijn als excellent beoordeeld door de visitatiecommissie van de NVAO.
Van der Linden en Van Bergeijk onthulden een aantal kritische succesfactoren. De belangrijkste zijn:
• de hele school of opleiding erbij betrekken
• studenten binden door een meerwaarde, bijvoorbeeld een vergoeding of aanstelling
• de begeleiding van de studenten inroosteren bij de docenten
• het meten van de inspanningen en de resultaten
De Opleidingsschool Haaglanden zet nu achter de schermen de organisatie verder op poten en bereidt de
presentatie naar buiten voor.
In de Haagse opleidingsschool werken samen: de Atlas Scholengroep (Rijswijks Lyceum en Van
Vredenburchcollege), het Veurs Lyceum, Hofstad Lyceum, Alfrink College (Zoetermeer) en Adelbert
College (Wassenaar), en de Hogeschool Rotterdam, Inholland (Amstelveen), de TU Delft en het ICLON
(Universiteit Leiden).
Meer informatie bij Kees Booij, rector Veurs Lyceum en voorzitter van de stuurgroep Opleidingsschool
Haaglanden, telefoon 070 - 419 91 00, e-mailboo@veurslyceum.nl

VOOR P&O’ERS

BUREAU ENTREE BEMIDDELT PROACTIEF BIJ VACATURES
Bureau Entree gaat rechtstreeks contact opnemen met scholen van De Rode Loper over vacatures die ze
op hun website vermelden. Bureau Entree beheert een database (‘kandidatenbank’) met meer dan 50
kandidaten, die in een eerdere benoemingsprocedure tweede werden, of die uit de zogeheten stille
reserve komen.
Meer informatie bij Naomi Klaasse, info@bureauentree.nl, telefoon 010 - 284 20 28.

OVERIG KORT NIEUWS
WISSELING VAN DE WACHT
In verband met zijn afscheid als directeur van de Haagse Colleges (Lucas Onderwijs) legt Kobus de Boer
het werk als lid van de regiegroep van De Rode Loper neer. Johan van Dam, de nieuwe
instellingsdirecteur van de Haagse Colleges, volgt hem op in de regiegroep.
Ook de leiding van het deelproject ‘Ingenieur én docent’ wijzigt. Joke Hengefeld-van Koningsbruggen
vertrekt naar een school buiten de Randstad en geeft het stokje als (duo-) deelprojectleider door aan
Henk Ordelman, rector van De Populier. Hij is bereikbaar via e-mail: hordelman@depopulier.nl

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

