NIEUWSBRIEF 21: VEEL
BELANGSTELLING VOOR 'LERAAR VAN
BUITEN'
• Veel belangstelling voor ‘Leraar van Buiten’ op 6 maart
• Aanbod Tweedegraads PLUS laagdrempeliger gemaakt
• Informatiebijeenkomst over pilot LeerKracht van McKinsey
• Opleidingsschool Haaglanden breidt uit
• Nieuwe rondes landelijke Lerarenbeurs en promotiebeurs
• Informatiebijeenkomst over deelname aan Eerst de Klas
• Tweede column wethouder Van Engelshoven
• Nieuwe leden regiegroep De Rode Loper

VEEL BELANGSTELLING VOOR 'LERAAR VAN BUITEN' OP 6 MAART
Meer dan tachtig mensen kwamen op woensdag 6 maart naar de bijeenkomst ‘Leraar van Buiten’ van De
Rode Loper. Ze waren geworven met advertenties in kranten en op websites. Rectoren en directeuren,
lerarenopleiders, P&O-medewerkers, een coach en een docent die ooit zelf zij-instromer was gaven hun
op het Hofstad Lyceum informatie over het traject om vanuit een ander beroep bevoegd leraar te
worden.
Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs en Dienstverlening, Den Haag) heette de bezoekers
welkom en lichtte toe wat de insteek van het onderwijsbeleid van de gemeente is: ‘We zoeken mensen
die met hart en ziel gaan voor hun vak en de leerlingen. Die zelf ook excelleren. Want met de beste
docenten voor de klas haal je het beste uit de klas.’

Lerarentekort en kwaliteitseisen
Programmaleider Martin van der Harst van De Rode Loper constateerde dat tweederde van de
aanwezigen een hbo- of wetenschappelijke opleiding afgerond had. Hij liet doorschemeren dat het geen
sinecure is om over te stappen naar het onderwijs. Het naderende lerarentekort geldt alleen voor vakken
als Nederlands, wiskunde, natuur- en scheikunde en moderne vreemde talen. Verder is er sprake van
strengere kwaliteitseisen aan nieuwe en zittende docenten dan voorheen.
Het voortgezet onderwijs in de Haagse regio had dus voor de aanwezigen een dubbele boodschap in
petto: ‘Welkom, maar reken op een pittige opleiding voor u leraar bent.’

Vragen
De aanwezigen stelden vervolgens in vier groepen vragen aan de rectoren, lerarenopleiders en andere
informanten. Veel vragen gingen over specifieke vooropleidingen en verworven competenties, en over de
mogelijkheden om een baan te vinden op een school.

Tot slot bleven velen nog even napraten onder het genot van een drankje.
Download hier de speech van de wethouder (PDF) en de presentatie van Martin van der Harst,
als integrale tekst (PDF) en/of Powerpoint (Ppt).

AANBOD TWEEDEGRAADS PLUS LAAGDREMPELIGER GEMAAKT

De informatiebijeenkomst van De Rode Loper over Tweedegraads PLUS, gehouden op 7 februari, heeft
tot gevolg dat het aanbod voor deze professionaliseringsmogelijkheid wordt toegespitst en het doel
verhelderd. Tweedegraads PLUS is een mogelijkheid tot incidentele nascholing én een introductie op
masterstudies voor een eerstegraadsbevoegdheid aan de Hogeschool Utrecht en aan andere
eerstegraads lerarenopleidingen.

Vooraf zal De Rode Loper duidelijk maken welke algemene modules er gegarandeerd in Den Haag
aangeboden worden en wanneer. Bovendien zullen deze niet langer bij een minimum-aantal deelnemers
van 20 doorgaan, maar bij een minimum-aantal van 10.
In september start een eerste module in Den Haag, in januari een tweede. Nadere informatie volgt.
Docenten van de HU verzorgen deze modules. Elke module vergt 140 studie-uren, waarvan 28 uur
college (14 x 2 uur). Een afgeronde module staat voor 5 studiepunten (EC's).
De gemeente Den Haag draagt bij aan dit project met een tegemoetkoming in de studiekosten. Wie een
certificaat haalt na afloop van een module, krijgt namelijk de helft van de kosten vergoed uit de Haagse
Lerarenbeurs. Klik hiervoor meer algemene informatie over Tweedegraads PLUS.

INFORMATIEBIJEENKOMST OVER PILOT LEERKRACHT VAN MCKINSEY
Op 22 april houdt De Rode Loper een informatiebijeenkomst voor schoolleiders over de pilot LeerKracht
van managementconsultants McKinsey&Company. LeerKracht heeft als doel de kwaliteit van scholen te
verbeteren. Het traject is als volgt uitgewerkt:
1. Lesobservaties door leraren om van elkaar te leren en elkaar feedback te geven;
2. Gezamenlijke voorbereiding van lessen om ervaringen en best practices uit te wisselen en
lesmethoden te standaardiseren en te borgen;

3. Effectieve, korte teammeetings, om resultaten te bespreken en verbeteracties af te spreken.
Daarnaast worden schoolleiders gecoacht bij het versterken van hun onderwijskundige rol door meer
aanwezig te zijn op de werkvloer en in de les, en 20 tot 40 procent van hun tijd te besteden aan leraren
en de verbetering van onderwijskwaliteit.
Het traject wordt gesubsidieerd door McKinsey&Company en de gemeente Den Haag – wethouder Ingrid
van Engelshoven heeft zich enthousiast getoond.
Drie scholen van Lucas Onderwijs doen mee aan de pilot: het Montaigne Lyceum, De Populier en
het Diamant College. De drie rectoren zijn enthousiast. Het is de bedoeling om in de komende maanden
twaalf Haagse scholen voor voortgezet onderwijs te vinden die ook in LeerKracht willen participeren.
Schoolleiders die overwegen te participeren worden uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op 22
april. Daar vertellen Renate de Vries (rector Montaigne Lyceum), Simon Baars (directeur Diamant
College) en Henk Ordelman (rector De Populier) over hun ervaringen. Ook zal Jaap Versfelt vanuit
McKinsey een toelichting geven op de opzet van de pilot, de te verwachten opbrengst, de benodigde
inspanning en de ervaringen elders. Wie belangstelling heeft voor de bijeenkomst kan zich opgeven
via info@derodeloper.nu
Voor meer informatie over LeerKracht onder andere op De Populier klik hier(PDF van artikel uit
Onderwijsblad d.d. 23 februari, met foto's) of hier voor hetzelfde artikel op de AOb-website (zonder
foto's).

OPLEIDINGSSCHOOL HAAGLANDEN BREIDT UIT

Het Maris College heeft zich sinds 1 februari aangesloten bij de Opleidingsschool Haaglanden (OSH). Ook
Lyceum Ypenburg, onderdeel van de Atlas Onderwijsgroep, maakt er nu deel vanuit. De Opleidingsschool
heeft zodoende meer opleidingsplaatsen voor eerste- en tweedegraads studenten.
Meer informatie op www.opleidingsschoolhaaglanden.nl en
ophttp://nieuwsbrief.opleidingsschoolhaaglanden.nl/2013/februari/index.html

NIEUWE RONDES LANDELIJKE LERARENBEURS EN PROMOTIEBEURS
Vanaf 1 april is het weer mogelijk de landelijke Lerarenbeurs aan te vragen. Deze beurs wordt één keer
aan een leraar toegekend, en is bestemd voor bachelor- en masteropleidingen. De inzendtermijn sluit op
15 mei 2013. Meer informatie op www.ib-groep.nl > Leraren > Lerarenbeurs.
Ook kunnen ambitieuze leraren weer een promotiebeurs van de overheid aanvragen. In 2013 is er ruimte
voor 35 van deze beurzen. Wie dit jaar in aanmerking wil komen voor een promotiebeurs, moet vóór
dinsdag 26 maart 14.59 uur een vooraanmelding insturen. De volledige aanvraag moet voor 3 september
2013 zijn ingediend.
Meer informatie vindt u hier (site van het ministerie van OCW), en hier (site van NWO).

INFORMATIEBIJEENKOMST OVER DEELNAME AAN 'EERST DE KLAS'
Voor scholen kan het aantrekkelijk zijn om mee te doen aan ‘Eerst de Klas’, het project
waarin onderwijs, overheid en bedrijfsleven samenwerken om meer academisch geschoolde leraren voor
de klas te krijgen.
Wat de voordelen voor scholen zijn komt aan bod tijdens de informatiebijeenkomst op woensdagmiddag
20 maart.
Neem hierover contact op met de projectorganisatie via info@eerstdeklas.nl of 070-311 97 48. Meer
informatie is ook te vinden via deze link (PDF van Eerst de Klas) en
via http://www.eerstdeklas.nl/scholen/werving_scholen

TWEEDE COLUMN WETHOUDER VAN ENGELSHOVEN

Van wethouder Ingrid van Engelshoven staat inmiddels een tweede column op Den Haag Docentenstad,
de Facebookpagina van De Rode Loper. Onder de titel ‘De handschoen is opgepakt’ gaat ze in op de
kwaliteitsverbetering die de Onderwijsinspectie signaleert en stimuleert ze scholen en docenten om voort
te gaan op de ingeslagen weg. Lees haar blogpost
hier:https://www.facebook.com/denhaagdocentenstad/app_208195102528120

NIEUWE LEDEN REGIEGROEP DE RODE LOPER
Vorig kalenderjaar nam Frits de Graaff, rector van het VCL, afscheid van de regiegroep van De Rode
Loper. Zijn plaats wordt inmiddels ingenomen door zijn opvolger Mathieu Arnouts. Ook Stephan
Dijkhuizen, rector van het ’s Gravendreef College, en Marja Holsheimer, lid van de centrale directie van
het Stanislas College, maken er nu deel vanuit.
Dit is de volledige samenstelling: Rineke van Meeteren (Atlas Onderwijsgroep, voorzitter), Marja
Holsheimer (Stanislas College), Johan van Dam (De Haagse Colleges), Paul van de Burgt (Veurs
Voorburg), Stephan Dijkhuizen ('s Gravendreef College), Mathieu Arnouts (Vrijzinnig Christelijk Lyceum)
en Martin van der Harst, programmaleider De Rode Loper.

DEZE NIEUWSBRIEF
De Rode Loper houdt haar relaties door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte van haar activiteiten.
De Rode Loper is een samenwerkingsverband van 41 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag,
Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Ze verenigen hun krachten om de kwaliteit van de mensen voor de
klas te versterken. En ze zijn altijd op zoek naar talent.
Wilt u deze Nieuwsbrief (niet meer) ontvangen, laat dit dan weten viainfo@derodeloper.nu
Klik hier voor meer informatie over het werk van De Rode Loper.

