NIEUWSBRIEF 20: AANBOD
TWEEDEGRAADS PLUS SAMEN MET DE
HU
SAMENWERKING MET DE HU VOOR ‘TWEEDEGRAADS PLUS’

Tweedegraadsbevoegde leraren professionaliseren zich door modules op masterniveau te
volgen.
Dat is het doel van de pilot ‘Tweedegraads PLUS’ waarvoor De Rode Loper, de lerarenopleiding van de
Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
samenwerken. De pilot loopt tot en met september 2015. Het ministerie heeft voor de uitvoering van het
project een subsidie van 253.000 euro toegekend aan De Rode Loper.
140 studie-uren
De modules zullen thema’s behandelen die relevant zijn in de onderwijspraktijk. Elke module vergt 140
studie-uren, waarvan 28 uur college. Mocht de leraar later gaan studeren voor een eerstegraads
bevoegdheid, dan tellen de behaalde studiepunten mee als vrijstelling.
Eerste twee modules
In januari 2013 start de werving voor de eerste modules ‘Toetsen en Beoordelen’ en
‘Onderwijswetenschap en Praktijkonderzoek’, die in augustus 2013 beginnen. Het streven is aan beide
modules 20 leraren te laten deelnemen. Als dit aantal wordt gehaald, kunnen de colleges in de regio Den
Haag plaatsvinden.
Tegemoetkoming
De leraren zullen, na afsluiting van een module, in aanmerking komen voor een bijdrage uit de Haagse
Lerarenbeurs, als tegemoetkoming in de studiekosten.
Over enkele weken zullen schoolleiders en leraren verder worden geïnformeerd. Zie dan voor informatie
ook: www.derodeloper.nu

EERSTE EERSTEGRAADS TECHNIEKDOCENT DANKZIJ MINOR
Kevin Krul heeft dankzij de educatieve minor Ingenieur én Docent als eerste student van de opleiding
informatica aan De Haagse Hogeschool zijn eerstegraadsbevoegdheid gehaald. Kevin (25) geeft ook les
in het vak informatica, hij heeft een 0,7 aanstelling op een school in Waalwijk. 120 Leerlingen in de

bovenbouw van havo en vwo hebben het voorrecht om van deze nieuwe eerstegraadsbevoegde
informaticadocent les te krijgen, een van de weinige in Nederland.
Kevin liep tijdens zijn opleiding stage op het Hofstad Lyceum in Den Haag.

Van links naar rechts: Laura Braun, Gert de Ruiter, Kevin Krul, Herman Telle en Wilma Stroomer bij de
overhandiging van de cheque aan Kevin.
Feestelijk moment
Medio september kreeg Kevin zijn diploma aan de Universiteit Utrecht. Op maandag 12 november heeft
Gert de Ruiter, directeur van de Academie voor ICT en Media van De Haagse tijdens een feestelijk
moment hem gefeliciteerd met deze mijlpaal. Daarbij waren ook aanwezig: Herman Telle, een van de
coördinatoren van de educatieve minor, Wilma Stroomer en Laura Braun, studentbegeleiders en Rianne
Béchet, teamleider informatica.
Gert de Ruiter overhandigde Kevin eveneens de symbolische cheque voor de vergoeding van het
collegegeld en de studieboeken van de lerarenopleiding. Die vergoeding stellen de aanbieders van de
educatieve minor in het vooruitzicht aan techniekstudenten die een officiële lesbevoegdheid halen.
Van mavo naar master
Kevin Krul is trots op het behalen van zijn eerstegraadsbevoegdheid. Hij begon ooit op de Blaise Pascalmavo in Spijkenisse, en is via het mbo en hbo nu gefinisht met een masterdiploma aan de universiteit.
Hij geeft als enige vakdocent informatica op zijn school, het Dr. Mollercollege. In die rol laat de leerlingen
kennismaken met de breedte van het vak, van technische tot bedrijfskundige informatica. Kevin: ‘De
leerlingen zijn blij dat ze les krijgen van iemand die brede kennis van het vak heeft.’ Veel
informaticadocenten zijn namelijk afkomstig uit een andere discipline en schoolden zich later om. Kevin
koos echter op het mbo al voor dit vak. Hij geeft zijn leerlingen nu onder andere de opdracht
om smartphone-applicaties bouwen, en kan hen daar goed bij ondersteunen.
Voor andere hbo-studenten heeft hij het advies: ‘Geef het docentschap een kans, denk erover na. Het is
echt een leuke optie!’
Succesvol programma
Dankzij de educatieve minor Ingenieur én Docent zijn inmiddels ruim 80 studenten geïnteresseerd voor
een baan als leraar. Alhoewel de meesten komen van bèta-technische opleidingen, hebben inmiddels
studenten van in totaal 21 opleidingen van De Haagse Hogeschool zich voor deze minor ingeschreven.
Tien scholen voor voortgezet onderwijs in de Haagse regio werken aan dit aanbod mee. Meer
informatie via deze link.

EERSTE DOCENT AFGESTUDEERD MET HAAGSE LERARENBEURS

Andrea de Bakker (foto, midden) is de eerste docent die mede dankzij de Haagse Lerarenbeurs in
september een bevoegdheid heeft gehaald in het vak wiskunde waarin ze al les geeft bij de Johan de
Witt Scholengroep.
Andrea behaalde het bachelordiploma voor de opleiding tot wiskundeleraar (tweedegraads bevoegdheid).
Dit is haar tweede bevoegdheid, want ze is al eerstegraads bevoegd voor biologie.
Ze heeft zich inmiddels geregistreerd als leraar in het landelijk lerarenregister, zie www.registerleraar.nl

INMIDDELS 90 HAAGSE LERARENBEURZEN TOEGEKEND
Aan nog eens 34 leraren van scholen in Den Haag en omgeving die een lerarenopleiding volgen voor een
(hogere) bevoegdheid is een Haagse Lerarenbeurs toegekend. Eerder al gebeurde dat met 56 collega’s;
zodoende zijn er nu 90 leraren met steun van de gemeente Den Haag op weg naar hun tweede- of
eerstegraadsbevoegdheid.
In totaal heeft Den Haag nu 257.500 euro gestoken in Haagse Lerarenbeurzen. Zo dringt de gemeente
het aantal onbevoegd gegeven lessen actief terug. De meeste beurzen in deze derde ronde zijn
toegekend voor de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands, wiskunde en Engels. Meer informatie
via deze link

DOE MEE AAN INTERNATIONAAL ONDERZOEK ONDERBOUWLERAREN
Docenten en schoolleiders in de Haagse regio wordt gevraagd mee te doen aan een internationaal
onderzoek naar de werk- en leeromgeving van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Dit onderzoek heet Teaching and Learning International Survey (Talis), en het wordt gehouden door de
OESO. Leraren in 34 landen over de hele wereld, waaronder Nederland, kunnen zich via Talis laten horen
en het onderwijsbeleid te beïnvloeden. Het doel is ‘inzichten genereren die leiden tot de verhoging van
de kwaliteit in het onderwijs’. Nederland doet mee via het ministerie van Onderwijs. Naast het ministerie
zijn ook de vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FvOv, de Onderwijscoöperatie, Platform VVVO en de VOraad bij het onderzoek betrokken.
In 2008 werd het Talis-onderzoek voor het eerst gehouden, in 24 landen.
Meer informatie bij Mirjam Stuivenberg, onderzoekster van Ecorys, e-mail:talis_nld@ecorys.com,
telefoon 010-453 85 15, en op www.talis2013.nl

NIEUWE GEZICHTEN OP WWW.DERODELOPER.NU

Acht enthousiaste docenten stelen de show in de gallery op de website van De Rode Loper. Het zijn
docenten van de Johan de Witt Scholengroep, De Populier, het Haags Montessori Lyceum en Veurs
Voorburg die vertellen over hun vak, hun motivatie, het contact met hun leerlingen en de
ontwikkelingsmogelijkheden die zij zien. Een aantal van hen maakt gebruik van de Haagse Lerarenbeurs.
Lees hun verhalen op www.derodeloper.nu

OVERIG NIEUWS

Wethouder Ingrid van Engelshoven heeft toegezegd eens in de twee maanden een speciale column
te schrijven voor de Facebookpagina van De Rode Loper,Den Haag Docentenstad Via deze pagina bereikt
De Rode Loper veel docenten uit de Haagse regio die online actief zijn.
En ook dit zijn interessante websites:
www.net-even-anders.net
Een site waarop 14 scholen die voortgezet speciaal onderwijs aanbieden in de regio Den Haag zich
presenteren. Ze maken duidelijk welke leerlingen hun doelgroep vormen.

www.lerarenmetlef.com
Een site van een initiatief uit 2009, begonnen met een klein groepje leraren, dat is uitgegroeid tot een
omvangrijke groep van enkele honderden leraren. Ze bundelen positieve krachten en initiatieven en
brengen die met elkaar in contact. Voorzitter van het bestuur van Leraren met lef is Ragna Woodall,
geschiedenisdocente aan het Wateringse Veld College, een onderdeel van de Scholengemeenschap ZuidWest. Lees hier een interview met Ragna Woodall:
http://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/10137783/__Goede_leraar_kan_leiding_geven__.html

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 viainfo@derodeloper.nu

