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Het lerarenregister is open!
Beste Haagse rectoren en schoolleiders,
Het heeft heel wat tijd en inspanning gekost, maar op woensdag 15 februari jl. was het eindelijk zover.
De lancering van het landelijke lerarenregister! Leraren kunnen zich nu officieel registeren via
www.registerleraar.nl.
Waarom het lerarenregister? Doorlopende kwaliteits- en deskundigheidsbevordering is in het onderwijs
van eminent belang. Die ontwikkeling gaan we vastleggen in een register. Een lerarenregister dient
verschillende doelen. Het gaat om het inspireren en motiveren van leraren om te werken aan de eigen
ontwikkeling. Een lerarenregister maakt de beroepskwaliteit duidelijk en biedt een waarborg van die
kwaliteit aan de buitenwereld. Een lerarenregister helpt de leraar en daarmee de kwaliteit van zijn of
haar onderwijs vooruit. En daarvan profiteren de leerlingen die we de best denkbare toekomst willen
bieden.
In het afgelopen jaar is Den Haag ‘proeftuin’ geweest voor de ontwikkeling van het landelijke
lerarenregister. Een groep gemotiveerde leraren en schoolleiders is aan de slag gegaan. Ze hebben
aandacht besteed aan welke activiteiten een bijdrage leveren aan de verbetering van hun bekwaamheid.
Den Haag is hierdoor de eerste stad in Nederland die zich op deze actieve wijze bezighoudt met het
register.
Wij doen een appèl op de beroepstrots van leraren. Hierbij willen wij u vragen uw leraren uit te
nodigen om zich te registreren.
Wij hopen op uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Ingrid van Engelshoven
Wethouder Onderwijs en Dienstverlening
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