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24 Leraren die op tijd een Haagse Lerarenbeurs aanvroegen maar achter het net visten, zijn alsnog blij
gemaakt door wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs en Dienstverlening).
Zij stelde voor deze aanvragers 65.000 euro beschikbaar, om een (hogere) onderwijsbevoegdheid te
halen. Daarmee is de Haagse Lerarenbeurs een nog groter succes geworden dan hij al was. Alle
aanvragen werden gehonoreerd.
In totaal zijn 54 leraren uit de Haagse regio nu met steun van de gemeente Den Haag aan het studeren
voor nog meer kwaliteit in de klas. Den Haag investeert dit jaar 180.000 euro in dit aspect van het beleid
om Den Haag tot een aantrekkelijke stad voor leraren te maken.

Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening) overhandigde medio maart symbolisch
de eerste Haagse Lerarenbeurs aan Dennis van Westing, wiskundeleraar op het Segbroek College.
Foto: PR Gemeente Den Haag

1 JUNI: DEADLINE AANVRAAG LANDELIJKE LERARENBEURS
Aanvragen voor de nieuwe ronde van de landelijke 'Lerarenbeurs voor scholing' kunnen tot en
met vrijdag 1 juni ingediend worden bij DUO.
Deze beurs is bestemd voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding. De lerarenbeurs vergoedt
(deels) de kosten voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten.
Hiervoor is een totaal budget beschikbaar van 40 miljoen euro; toekenning gebeurt per onderwijssector
en op volgorde van binnenkomst. Lees hier meer.

OSH INTENSIVEERT KWALITEITSZORG
De stuurgroep van de Opleidingsschool Haaglanden (OSH) zet stappen op het gebied van interne
kwaliteitszorg. Niet alleen schrijft elke deelnemende school elk jaar een opleidingsmonitor, waarin vooraf
afgesproken thema’s aan bod komen, ook wordt overlegd met twee andere opleidingsscholen over
collegiale visitatie. Dat zijn de ROS Rijnland en de Opleidingsschool Rotterdam (OSR). Het idee is dat
scholen binnen de ROS Rijnland en de OSR elkaar bezoeken, en een rapport opstellen over hun
bevindingen. Ook studenten moeten een rol krijgen bij het vormgeven van het kwaliteitsbeleid van de
OSH. Meer informatie op www.opleidingsschoolhaaglanden.nl

HAAGS LERARENCAFÉ IN LEIDSCHENDAM

Het laatste Haagse LerarenCafé van dit schooljaar was op donderdag 19 april op het Veurs Lyceum in
Leidschendam. Met een glas in de ene hand en een hapje in de andere spraken docenten over 'het
geheim’ van deze school. Daarna werd stevig gediscussieerd over het landelijk lerarenregister. Er bleek
nog veel onbekendheid te bestaan over het doel van het register en de manier waarop het is ingericht.
Zo vroegen leraren zich af:






Wat is de functie ervan?
Welke professionaliseringsactiviteiten kunnen worden opgevoerd?
Wat zijn de voordelen om je aan te melden?
Welke mogelijkheden en risico's zijn eraan verbonden?

Al met al geanimeerde gesprekken van collega's met collega's.
In de komende maanden wordt nagedacht over de voortzetting van het Haags LerarenCafé.

NIEUWE CIJFERS HAAGS LERARENTEKORT
Uit recent onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW blijkt dat de tekorten in de Haagse regio
tot in de jaren 2020 te voelen zullen zijn. Het aantal leerlingen in Den Haag, Rijswijk en LeidschendamVoorburg stijgt; in de rest van Haaglanden blijft het aantal gelijk. Er vertrekken veel leraren. Vanuit de
lerarenopleidingen in de provincie Zuid-Holland komen gemiddeld per jaar 325 docenten (fulltime)
beschikbaar. Alleen al in Den Haag en omgeving zijn jaarlijks gemiddeld 206 fte’s nodig door het vertrek
van zittend personeel. Dus 63 project van alle afstuderenden in Zuid-Holland zou voor de Haagse regio
moeten kiezen om het lerarencorps op peil te houden. Dat houdt in dat voor de rest van de provincie
(inclusief Rotterdam) 36 procent zou resteren. Dat is niet realistisch. Daarom is het nog steeds van
belang om jongeren te interesseren voor het leraarsberoep. Tot 2020 wordt de grootste vraag naar
docenten verwacht voor de vakken natuurkunde, scheikunde, techniek, wiskunde, Nederlands en Duits.
Hogescholen denken mee met Den Haag
De hogescholen van Rotterdam, Den Haag en Inholland spraken in december 2011 de intentie uit om
samen en in samenwerking met De Rode Loper te werken aan het terugdringen van het tekort aan
goedopgeleide docenten voor het voortgezet onderwijs in Den Haag. Inmiddels is tweemaal overlegd met
de colleges van bestuur van de hogescholen en zijn twee werkgroepen aan de slag gegaan. Een groep
buigt zich over de vraag hoe pabo-bevoegden te helpen bij het behalen van een tweedegraads
bevoegdheid. De andere groep formuleert voorstellen voor de verbreding van het project Ingenieur én
Docent.

BESTEL NU DE FLYER VOOR EINDEXAMENKANDIDATEN
Ook dit jaar stelt De Rode Loper scholen in de Haagse regio in staat een (gratis) flyer aan geslaagde
havo- en vwo-leerlingen uit te reiken die hen attent maakt op de mogelijkheid leraar te worden in de
Haagse regio.

De flyer sluit aan bij de website ‘Leraar. Elke dag een andere baan’, ziewww.elkedageenanderebaan.nl,
en besteedt aandacht aan de aantrekkelijke aspecten van de Opleidingsschool Haaglanden. De flyer kan
aangevraagd worden via het mailadres info@derodeloper.nu, onder vermelding van het aantal gewenste
exemplaren,de contactpersoon, het postadres, en de datum van de diploma-uitreiking. Zeven scholen
hebben hun bestelling al gedaan.

OPROEP VOOR AMBASSADEURS VAN HET BEROEP

De Rode Loper wil de gallery met enthousiaste docenten op de homepage
vanwww.derodeloper.nu vernieuwen. Is er een docent van uw school die graag wil vertellen over zijn of
haar vak en de ontwikkelingsmogelijkheden en met een foto op de website wil? Meld hem of haar dan
aan op het mailadres van De Rode Loper: info@derodeloper.nu Het is de bedoeling over een halfjaar
weer nieuwe ambassadeurs te zoeken.

VOORZITTER REGIEGROEP NEEMT AFSCHEID
Kees Booij neemt begin juli afscheid als rector van het Veurs Lyceum; hij gaat met pensioen. Daarmee
komt – na drie jaar – ook een eind aan zijn voorzitterschap van de regiegroep van De Rode Loper. Kees
geeft het stokje door aan Rineke van Meeteren, rector van de Atlas Onderwijsgroep. Rineke maakt al
sinds 2009 deel uit van de regiegroep. Als nieuw lid trad toe: Paul van de Burgt, directeur van Veurs
Voorburg.
Kees Booij is ook voorzitter van de stuurgroep van de Opleidingsschool Haaglanden (OSH). Hans
Timmermans, rector van het Alfrink College, volgt hem daar op.

VOOR DE AGENDA
Opening Haags Schooljaar en uitreiking Haagse Onderwijsprijzen: donderdag 6 september, 16-17 uur,
in de Nieuwe Kerk.

Gastspreker: Frits Spangenberg, oprichter van marktonderzoeksbureau Motivaction en mede-auteur van
het boek 'Grenzeloze generatie'. Meer informatie op www.denhaag.nl/home/bewoners/to/OpeningHaags-schooljaar-2012.htm.

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, laat dit dan weten via info@derodeloper.nu

