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SUCCESVOLLE MINOR INGENIEUR ÉN DOCENT WORDT VOORTGEZET
De regiegroep van De Rode Loper heeft begin september besloten geld te reserveren voor het
voortzetten van de ‘educatieve’ minor ‘Ingenieur én Docent’ die wordt aangeboden in samenwerking met
de Haagse Hogeschool.
Deze specifieke educatieve minor heeft succes: 62 studenten hebben de minor afgerond tijdens de
projectperiode van ruim twee schooljaren. In principe was er plaats voor 60 studenten.
Van deze studenten behaalt bijna een kwart in de periode tot halverwege 2012, een jaar na afronding
van hun hbo-bachelor, een tweedegraads onderwijsbevoegdheid in een van de bètavakken. Hiervoor
wordt samengewerkt met de zogeheten kopopleiding van een lerarenopleiding.
Eén van deze studenten heeft overigens een eerstegraads bevoegdheid behaald, een tweede studeert
daar nog voor.

Projectleider Herman Telle feliciteert een kersverse tweedegraadsbevoegde bètadocent.
Voor het besluit van De Rode Loper werden deze argumenten gebruikt: het docent-potentieel onder deze
studenten en de tevredenheid van de tien deelnemende vo-scholen over hen.
Meer informatie op de website van De Rode Loper en bij de projectleiders Henk Ordelman, rector van
CSG De Populier, en Herman Telle, programmaleider van Technotalent op De Haagse Hogeschool.
Zij zijn bereikbaar via e-mail: hordelman@depopulier.nl en h.p.telle@hhs.nl

TERUGDRINGEN AANTAL ONBEVOEGD GEGEVEN LESSEN
De schoolleiders van de Haagse scholen voor voortgezet onderwijs hielden tijdens de VOS-vergadering
op 10 juni een brainstorm over het bestrijden van het kwalitatieve en kwantitatieve lerarentekort. Enkele
concrete vervolgstappen zijn:
1. De Rode Loper inventariseert bij scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag e.o. in welke omvang
lessen onbevoegd worden gegeven:





door (nog) onbevoegde leraren,
door tweedegraads bevoegden die eerstegraads lessen verzorgen
en/of door bevoegden die onbevoegd lesgeven in andere vakken.

2. Met vijf leden van het VOS onderzoekt De Rode Loper op welke wijze het aantal onbevoegd gegeven
lessen kan worden teruggedrongen.
De Haagse wethouder van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, heeft voor 2011 en 2012 een subsidie van
€ 115.000,- beschikbaar gesteld.
De Rode Loper verwerkt de ideeën van de VOS-leden in een plan van aanpak dat dit najaar wordt
gelanceerd. Voor nadere informatie: info@derodeloper.nu

GEDETACHEERDE ZIJ-INSTROMERS?

Vijf rectoren/directeuren hebben zich aangemeld voor een presentatie van het bureau Key Learning, te
houden in oktober of november. Op basis van die presentatie wordt besloten of De Rode Loper
samenwerking met het bureau wil aangaan.
Key Learning werft, selecteert en begeleidt zij-instromers in tekortvakken. Key Learning neemt hen in
dienst voor een maximale periode van 12 maanden. In die maanden start de zij-instromer met zijn
opleiding tot bevoegd docent. Daarna volgt, bij goed presteren, een aanstelling op de vo-school. Als u
meer informatie wilt: info@derodeloper.nu

VERVOLG-BIJEENKOMST HAAGSE PROEFTUIN LERARENREGISTER
Opnieuw zullen zo’n twintig leraren van vier Haagse scholen (van vmbo tot vwo) op een sfeervolle locatie
in Den Haag bijeenkomen, om te praten over hun ideeën voor het landelijke lerarenregister. De
bijeenkomst is gepland op woensdag 16 november, in het gebouw van het CAOP op het Lange Voorhout.
Projectleider Martin van der Harst heeft de docenten rechtstreeks uitgenodigd. Ze kwamen eerder dit
jaar, op 10 mei, voor het eerst bijeen om uit te wisselen wat zij verstaan onder het onderhouden van
hun bekwaamheid, onder het motto 'Professionaliseren, dat gaat zo...'

De Haagse Proeftuin is een initiatief van de Haagse wethouder van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven.
Zij wil van Den Haag de meest onderwijsvriendelijke stad van Nederland maken. In de Proeftuin worden
de mogelijkheden, kansen en belemmeringen van een lerarenregister onderzocht.

OPLEIDINGSSCHOOL TREKT VOLDOENDE STUDENTEN

Met ruim negentig stagiairs is de Opleidingsschool Haaglanden (OSH) het nieuwe schooljaar begonnen.
Deze negentig leraren-in-opleiding zijn verspreid over de vijf partnerscholen van de OSH. Het
streefaantal van de OSH is tachtig studenten per schooljaar.
De startbijeenkomst van de OSH vond op donderdag 8 september plaats op het Veurs Lyceum in
Leidschendam. Thema van de bijeenkomst was ‘Vakcoachschap = Meesterschap’. Als gastsprekers
traden op: Astrid Buijs en Niels de Bruin, verbonden aan de Opleidingsschool ROS-Rijnland, een
samenwerkingsverband waar de OSH veel aan te danken heeft.

De aanwezigen – vakcoaches, schoolopleiders, rectoren, instituutsopleiders en relaties van de OSH –
woonden een workshop naar keuze bij, over de vakcoach als rolmodel, de dilemma’s van een vakcoach,
de vakcoach en talen, bètavakken of maatschappijvakken. Daarna vatte gastheer en voorzitter van de
OSH Kees Booij de middag samen: ‘Het was een heel nuttige bijeenkomst, die het OSH–gevoel
versterkte.’ Met een gezellige borrel werd deze eerste bijeenkomst afgesloten.
In de OSH werken samen: Atlas Onderwijsgroep (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 (Leiden).

NIEUWE CIJFERS LERARENTEKORT

De minister van Onderwijs bracht in september de nota uit: ‘Werken in het Onderwijs 2012’. Hoofdstuk 4
beschrijft ‘De onderwijsarbeidsmarkt in de nabije toekomst’. De minister verwacht ‘omvangrijke tekorten
in het voortgezet onderwijs’. Enkele cijfers:



Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in Nederland neemt tussen nu en 2015 met 50.000
toe. Door afname vanaf 2015 zal het aantal leerlingen in 2020 weer op het huidige niveau
terugkomen.




Hierdoor zijn tot 2020 1.700 nieuwe leraren nodig in de regio Haaglanden.
Het kwantitatieve tekort aan leraren zal de komende jaren in Nederland groeien: in 2013 circa 3.000
fte, in 2015 en 2016 is het tekort het grootst: circa 4.300 fte. Dit is ruim 6 procent van de
werkgelegenheid.



Er zijn tekort- en krimpregio’s te onderscheiden. In regio’s als Limburg en Zeeland neemt het aantal
leerlingen en daaraan gekoppeld het aantal leraren af. De tekortregio’s, zoals Haaglanden, nemen
een onevenredig aandeel van de tekorten voor hun rekening.



De pensioenleeftijd in het voortgezet onderwijs wijzigt: in 2006 was de gemiddelde leeftijd bij
uitdiensttreding bijna 61 jaar. In 2010 was dit 62,5 jaar.

In december 2012 zal de gemeente Den Haag een onderzoek publiceren naar de kwantitatieve tekorten
in Haaglanden in de periode tot 2020.

UITNODIGING VOOR HAAGS LERARENCAFÉ OP 6 OKTOBER

Leraren uit Den Haag en omgeving kunnen elkaar op donderdag 6 oktober van 16.00-18.00 uur
ontmoeten op de vestiging Maris Statenkwartier tijdens het eerste Haagse Lerarencafé van dit
cursusjaar.
Op het programma: een kijkje op deze school (een Vakcollege Techniek!), discussie aan de hand van
prikkelende stellingen, een drankje, hapje en... muziek!
Van harte welkom voor deze derde editie van het Haags Lerarencafé, een initiatief van
onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Den Haag) en De Rode Loper.

Maris College Statenkwartier
Wie op donderdag 6 oktober niet kan komen, is welkom op de eerstvolgende Lerarencafé’s:





1 december 2011
16 februari 2012
19 april 2012

De gastscholen worden nog bekendgemaakt.

IN DE PERS
Naar aanleiding van het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de kwaliteit van de
lerarenopleidingen publiceerde dagblad Trouw vandaag dit artikel (PDF, 36 kb).

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

