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Nieuwsbrief 1
De Rode Loper is een initiatief van de schoolleiders van 35 scholen voor voortgezet onderwijs in Den
Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Het programma van De Rode Loper heeft als doel het aantal
Haagse studenten aan de lerarenopleidingen in Rotterdam, Amsterdam en Leiden te vergroten, en het
aantal stagiaires van deze opleidingen op scholen in de genoemde gemeenten te laten stijgen. Het
integrale programma van De Rode Loper is te downloaden van de website, www.derodeloper.nu

EERSTE NIEUWSBRIEF
De Rode Loper houdt haar relaties door middel van een nieuwsbrief op de hoogte van de
activiteiten om meer aanstaande nieuwe leraren te interesseren voor het werken op Haagse
scholen. Inhoud van dit nummer:

- Evenement 'Voor de klas' op 5 oktober
- Zo'n 200 stagiaires op Haagse scholen
- Wat is nodig voor een geslaagde stage?
- Meer opleidingsscholen gezocht
- Aanloop naar het stagebureau
- Feestelijke start van de Rode Loper op 1 juni

Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, meldt u dan af door middel van deze link. Horen wij
niets van u, dan gaan wij ervanuit dat u deze nieuwsbrief graag ontvangt. De eerstvolgende
nieuwsbrief verschijnt direct na 5 oktober.

EVENEMENT ‘VOOR DE KLAS’ OP 5 OKTOBER
Scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg nodigen de komende
weken hun leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo uit om naar ‘Voor de klas’
te gaan voor een nieuwe kijk op leraar worden. ‘Voor de klas’ is een oriëntatiemarkt
voor scholieren die wordt gehouden op de internationale Dag van de Leraar,
vrijdagmiddag 5 oktober, in het Theater aan het Spui in Den Haag.
De leerlingen kunnen er informatie krijgen over het studeren aan tweedegraads
lerarenopleidingen in Rotterdam en Amsterdam, en de eerstegraads lerarenopleiding
in Leiden. Ook zullen studenten van deze opleidingen vertellen hoe hun stage
verloopt op een school in een van de genoemde plaatsen. Hoogtepunt van de middag
is het impro-cabaret door Op Sterk Water. Dit cabaretgezelschap improviseert met het aanwezige

publiek. De Haagse wethouder van Onderwijs, Sander Dekker, zal acte de présence geven op ‘Voor de
klas’.
De Rode Loper wil door middel van deze vrolijke en informatieve middag leerlingen duidelijk maken dat
onderwijs een boeiende sector is, en dat Haagse scholen aantrekkelijke werkgevers zijn. Aan de scholen
voor voortgezet onderwijs is gevraagd het evenement te promoten door posters op te hangen in de
schoolgebouwen, brochures te verspreiden en er in hun schoolkrant aandacht aan te besteden door
middel van een advertentie en kort artikel.

ZO’N 200 STAGIAIRES OP HAAGSE SCHOLEN
Uit een eerste inventarisatie onder de 35 scholen voor voortgezet onderwijs blijkt dat er dit schooljaar
zo’n 200 studenten van een lerarenopleiding stage lopen in Den Haag, Rijswijk of LeidschendamVoorburg. Het grootste deel van de stagiaires (ruim de helft) volgt een opleiding aan de Hogeschool
Rotterdam. Ook de eerstegraadsopleiding in Leiden, het ICLON, is goed vertegenwoordigd. De scholen
streven naar méér stagiaires van méér lerarenopleidingen. Volgend jaar wordt de inventarisatie opnieuw
gehouden.

WAT IS NODIG VOOR EEN GESLAAGDE STAGE?
Wat zijn belangrijke voorwaarden voor een geslaagde stage op een school in Den Haag, Rijswijk of
Leidschendam-Voorburg? Deze vraag werd voorgelegd aan zeven studenten van lerarenopleidingen die
nu stagiaire zijn op zo’n school. Dit was hun topdrie:

1.

Goede informatie vooraf
- informatie over scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg, met kenmerken van
scholen, projecten, stagemogelijkheden, de begeleiding van stagiaires en stagevergoedingen

2.

Goede introductie
- vóór de stage begint een persoonlijke introductie bij de coach, schoolleiding en leraren en een
rondleiding door het schoolgebouw
- een hartelijk welkom door de school
- een informatiepakket over de school
- een stage- en lesrooster
- een serie lesboeken

3.

Goede begeleiding
- een toegankelijke vakcoach en Begeleider op School (BOS)
- begeleiders die de stagiaire vertrouwen geven en die hem of haar werkzaamheden
toevertrouwen
- aandacht van de tutor (mentor) van de lerarenopleiding

De Rode Loper is blij met deze feedback van de stagiaires en zal schoolleidingen stimuleren om de
stagebegeleiding een impuls te geven.
Op de foto heten Kars Veling (links), voorzitter van de regiegroep, en Rola Hulsbergen, rector van het
Aloysius College, stagiaires hartelijk welkom.

MEER OPLEIDINGSSCHOLEN GEZOCHT
De lerarenopleidingen in Rotterdam en Amsterdam zoeken tien scholen in Den Haag, Rijswijk en
Leidschendam-Voorburg, die zich positief willen onderscheiden als stageschool. Deze zogeheten
opleidingsscholen (ook wel samenwerkingsscholen genoemd) garanderen een stagiaire goede begeleiding
door middel van een vakcoach en een Begeleider op School. Ook zijn opleidingsscholen bereid om
regelmatig tijd te investeren in overleg over de kwaliteit van hun stagebegeleiding. De Rotterdamse en
Amsterdamse lerarenopleidingen vertrouwen hun stagiaires met voorrang aan deze scholen toe.
Er zijn al zeven opleidingsscholen in de Haagse regio. Vóór de zomervakantie hadden zich vier
gegadigden gemeld als aspirant-opleidingsschool. Door het aantal opleidingsscholen te vergroten hoopt
De Rode Loper het stagelopen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg aantrekkelijker te
maken voor studenten die zelf in deze gemeenten wonen. Wie weet, willen deze stagiaires op de scholen
blijven (of komen) werken, na hun diplomering, als zij er positieve stage-ervaringen hebben opgedaan.

AANLOOP NAAR HET STAGEBUREAU
De Rode Loper is druk bezig om inzichtelijk te maken op welke scholen in Den Haag, Rijswijk en
Leidschendam-Voorburg studenten aan lerarenopleidingen aantrekkelijke stages kunnen lopen. Het is de
bedoeling daarvoor rond 5 oktober een virtueel stagebureau te lanceren via de website derodeloper.nu
Met behulp van de website moet snel en goed te vinden zijn wat voor soort school welke stage aanbiedt,
wat de begeleiding is, en wat de scholen interessant maakt voor stagiaires.
De vragenlijst over de vakken en de werksoorten voor stages zijn door vrijwel alle scholen in de Haagse
regio ingevuld en teruggemaild. De start van het stagebureau zal gemeld worden in de tweede
Nieuwsbrief.

FEESTELIJKE START VAN DE RODE LOPER OP 1 JUNI
Onder het oog van de camera van TV West rolden Kars Veling, voorzitter van de regiegroep van De Rode
Loper, en Rola Hulsbergen, rector van het Aloysius College, op vrijdag 1 juni de rode loper uit voor
nieuwe aanstaande leraren op scholen voor voortgezet onderwijs in de Haagse regio. Zeven stagiaires
wandelden daarna over deze rode loper de school binnen. Een aantal van hen vertelde enthousiast te zijn
over het werken in het Haagse voortgezet onderwijs. De bijeenkomst had ook nog een officieel tintje:
Rola Hulsbergen (rechts op onderstaande foto) overhandigde het programma van De Rode Loper aan
Anton van Dam (links), hoofd afdeling Onderwijs van de gemeente Den Haag. Hij zei: ‘We hopen dat er
veel jonge leerkrachten gemotiveerd en enthousiast les komen geven aan de jeugd op onze scholen. We
hebben hen nodig!’

