NIEUWSBRIEF 25: MODULE 'ICT-RIJK
ONDERWIJS' GAAT VAN START
INFORMATIEBIJEENKOMST MODULE ICT-RIJK ONDERWIJS OP 14 OKTOBER
Hoe ontwikkel ik een flipped classroom-curriculum dat aansluit bij de leefwereld van mijn
leerlingen en tegelijk zorgt voor betere prestaties?
Het antwoord op die vraag kan verkregen worden tijdens de module ‘ICT-rijk onderwijs’ die
de Hogeschool Utrecht en De Rode Loper samen aanbieden in het kader van het
professionaliseringstraject Tweedegraads PLUS.
Voor leraren op vo-scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is het volgen van deze
module gratis. De gemeente Den Haag betaalt de kosten en het ministerie van OCW maakte dit aanbod
mede mogelijk.

Planning
Op dinsdag 14 oktober 2014 vindt er van 16.00 tot 18.00 uur een informatiebijeenkomst plaats op
het Veurs Voorburg (V. Horvettestraat 3, 2274 JW Voorburg), voor wie overweegt de module te volgen.
De colleges zijn gepland op:
- dinsdag 11 november 2014
- dinsdag 9 december 2014 en
- dinsdag 3 februari 2015
Tijd: telkens van 16.00-18.00 uur
Plaats: Veurs Voorburg
De afsluiting is gepland op woensdag 1 april 2015.
Blended learning
Naast fysieke lesbijeenkomsten op de genoemde data zijn er instructiefilmpjes, online
opdrachten, weblectures en lees- en kijkopdrachten in de online leeromgeving HUBL van de Hogeschool
Utrecht.

Resultaat
Afronding van de module levert 5 EC’s (studiepunten) op, en een bewijs van deelname of certificaat. De
module telt mee als nascholing.
Opgeven
Opgeven voor de informatiebijeenkomst graag per e-mail:info@derodeloper.nu
Meer informatie
Klik hier voor de factsheet over de module ICT-rijk onderwijs.
Meer informatie op Kennisnet.nl, Leraar24.nl en de website van een ervaringsdeskundige
leraar: http://fdroog.wordpress.com/flip-de-klas/

STUDIECOACHING ONTVANGERS HAAGSE LERARENBEURS
De Rode Loper heeft via de rectoren en directeuren van de aangesloten scholen een aanbod gedaan voor
studiecoaching van ontvangers van de Haagse Lerarenbeurs die stevige studievertraging hebben
opgelopen.
De Rode Loper biedt deze docenten een gesubsidieerd coachingstraject aan dat als doel heeft van het
afstuderen een afzienbare taak te maken. Daarvoor is een contract afgesloten met Karen
Ephraim (foto) van bureau De Juf. Dit contract loopt van juli t/m december 2014.

Meer informatie
Meer informatie in de mail met bijlage die De Rode Loper maandag 30 juni aan de rectoren en
directeuren verzond.
Aanmelden kan via info@derodeloper.nu Wie het eerst komt, het eerst maalt!
Meer informatie over bureau De Juf: http://www.dejuf.nu/

INGRID VAN ENGELSHOVEN OPNIEUW WETHOUDER VAN ONDERWIJS DEN HAAG

De Rode Loper is blij dat Ingrid van Engelshoven weer voor vier jaar onderwijswethouder van Den Haag
is. De volledige portefeuille van de wethouder is kenniseconomie, internationaal, jeugd en onderwijs
(KIJO). Ingrid van Engelshoven is tevens eerste loco-burgemeester.
‘We gaan weer mooie plannen maken en uitvoeren!’, zegt programmaleider Martin van der Harst.
Coalitieakkoord over onderwijs
D66, CDA, PvdA, VVD en de Haagse Stadspartij (HSP) sloten een coalitieakkoord ‘Vertrouwen op Haagse
kracht’. Dat bevat het veelzeggende hoofdstuk ‘Het beste onderwijs voor iedereen’.
Hierin staat onder andere: ‘We blijven over de hele linie investeren in de kwaliteit van onderwijs, van
voorschool tot universiteit. (…) We blijven investeren in de kwaliteit van leerkrachten en docenten, onder
meer via de lerarenbeurs.’
In de begroting voor de jaren tot 2018 is 50 miljoen uitgetrokken voor onderwijs.
Meer informatie over het coalitieakkoord vindt u hier.

HBO-STUDENTEN GEÏNTERESSEERD IN LERAAR WORDEN
Twintig studenten, afkomstig van bèta-/technische en andere opleidingen vanDe Haagse Hogeschool,
oriënteren zich op het leraarschap. Ze woonden op dinsdag 22 april de bijeenkomst bij over leraar
worden die georganiseerd was samen met de Hogeschool Utrecht.
Twee docenten van de HU-lerarenopleiding, Hermien Vossebeld en Ivo Garritsen, gaven informatie over
de trajecten om bevoegd leraar te worden in het voortgezet onderwijs. Een van die trajecten is de
kopopleiding van een jaar, die direct aansluit op de bachelorstudie.
Aansluiting kopopleiding
De Rode Loper heeft goede contacten met de Hogeschool Utrecht over de aansluiting van de
kopopleiding op de bèta-/techniekopleidingen aan De Haagse Hogeschool. Ook andere lerarenopleidingen
bieden dit soort trajecten aan, zoals de Hogeschool Amsterdam en Inholland.
Afgestudeerden met een baan
Naast studenten bèta-/techniek woonden pabo-studenten en studenten van studierichtingen als
bewegingstechnologie en cultureel-maatschappelijke vorming de voorlichting op 22 april bij.

Verder zaten er in het lokaal enkele afgestudeerden met een baan in het bedrijfsleven. Zij oriënteerden
zich op een overstap naar het onderwijs, na positieve ervaringen met de Educatieve minor Ingenieur én
Docent tijdens hun studie.
Lees hier welke vragen de deelnemers zoal stelden, plus de antwoorden.
Organisatie
De bijeenkomst was georganiseerd door de begeleiders van de Educatieve minor Ingenieur én
Docent (foto): Herman Telle (midden), Laura Braun (links) en Wilma Stroomer (rechts).

PROJECT DRIEJARIGE BEGELEIDING STARTENDE LERAREN (BSL)
Het ministerie van OCW stimuleert het inwerken van beginnende leraren met subsidies voor
samenwerkende lerarenopleidingen en scholen in het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt in het project
‘driejarige begeleiding startende leraren’ (BSL).
Per deelnemende beginnende leraar is voor een school 2.000 euro beschikbaar.
De begeleiding van startende leraren moet enerzijds gericht zijn op het voorkomen van uitval uit het
beroep, anderzijds op het doorgroeien in bekwaamheden en professioneel functioneren in de school.

Vijf deelnemers
Vijf scholen in de Haagse regio doen tot nu toe mee aan dit project. De vijf scholen zijn: het Veurs
Lyceum, Rijswijks Lyceum, Lyceum Ypenburg, het Hofstad Lyceum en De Populier. Zij participeren ook al
in de Opleidingsschool Haaglanden. Voor BSL werken ze samen met het ICLON, de lerarenopleiding van
de Universiteit Leiden, en de TU Delft. Nog veertien andere scholen kunnen zich ook aansluiten.
Meer informatie
Meer informatie over BSL vindt u hier (dieplink). Of lees hier de brochure van OCW.
Opgeven kan bij de contactpersoon van het ICLON of de TU Delft.

TWEEDE CIRKEL LEERKRACHT BEGINT IN SEPTEMBER 2014
De tweede cirkel van het project LeerKRACHT begint in september. Aan deze cirkel gaan deelnemen:
Segbroek College, Stanislas College Rijswijk, Stanislas College afdeling Praktijkonderwijs, Hofstede
Praktijkonderwijs, het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum en de François Vatelschool. Ook ISW Hoge Woerd
doet mee.
Meer informatie: www.stichting-leerkracht.org

VARIA
AANVRAGEN HAAGSE LERARENBEURS NOG STEEDS MOGELIJK
Het is nog steeds mogelijk een Haagse Lerarenbeurs aan te vragen, ook voor opleidingen in
schoolvakken die geen tekortvak zijn. Dit is een versoepeling van de eerdere voorwaarden.
Hebt u een (nieuwe) collega die studeert voor een (tweede) bevoegdheid en heeft hij of zij geen recht op
de Landelijke Lerarenbeurs? Dan komt hij of zij misschien in aanmerking voor de Haagse beurs.
Meer informatie op http://www.derodeloper.nu/content/haagse-lerarenbeurs
Eventuele vragen kunnen gemaild worden naar info@derodeloper.nu

PROGRAMMA 2015 VAN DE RODE LOPER IN CONCEPT GEREED
Voor de zomervakantie heeft de regiegroep (het bestuur) van De Rode Loper de plannen voor 2015
ingediend bij de gemeente Den Haag, subsidiegever van dit platform.
Het concept-programma schetst naast nieuwe plannen ook de voortgang van projecten als ‘Ingenieur én
Docent’ en de Haagse Lerarenbeurs. Meer informatie over de nieuwe plannen volgt na de zomervakantie.

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

