NIEUWSBRIEF 10: ZEVEN MILJOEN
DIGITALE ADVERTENTIES VOOR HET
HAAGSE ONDERWIJS
VOOR SCHOOLLEIDERS
FLYER VOOR GEDIPLOMEERDEN
Het is opnieuw mogelijk dat scholen hun gediplomeerde havisten en vwo’ers een A5-flyer over het
aantrekkelijke beroep van leraar meegeven tijdens de diploma-uitreiking. De flyers zijn begin juni
beschikbaar. Het is een geactualiseerde versie van de flyer uit 2009, zie onderstaand beeld. Vorig jaar
maakten 18 scholen er gebruik van.
U kunt uw bestelling plaatsen via de mail: info@derodeloper.nu
Graag het aantal en het afleveradres vermelden.

TALLOZE SCHOLIEREN EN STUDENTEN BEREIKT MET WERVINGSCAMPAGNE
De eerste maand van de online wervingscampagne ‘Leraar. Elke dag een andere baan’ levert de
volgende resultaten op:



7.000.000 vertoningen van de digitale advertenties via populaire websites als Google, Hyves,
Marktplaats, www.scholieren.com enwww.beroepskeuzestest.nl op beeldschermen van de doelgroep
in de regio;






6.000 doorkliks op deze advertenties naar de websitewww.elkedageenanderebaan.nl;
56 seconden (gemiddeld) bezoek aan deze website;
900 keer bezoek aan de pagina ‘Waar kan ik de lerarenopleiding volgen?’;
350 doorkliks op de pagina’s met voorlichtingsdagen van de naburige hogescholen met
lerarenopleidingen;



26.000 pageviews.

De digitale campagne van De Rode Loper werd op dinsdag 20 april feestelijk gestart door Saskia
Schenning, hoofd afdeling onderwijsbeleid van de gemeente Den Haag. Zij verzond ter plekke in het
Ketelhuis, als vervanger van wethouder Dekker, circa 400 mails aan middelbare scholieren en studenten
uit de regio. In de mail werden zij persoonlijk aangesproken en uitgenodigd om de campagnewebsite te
bezoeken.
De presentaties van de gastsprekers op de kick-off staan opwww.derodeloper.nu. Ook zijn daar de
uitzending van Radio West en de tv-uitzending van Stadsomroep Den Haag op 21 april aan te klikken.

Saskia Schenning, hoofd afdeling Onderwijsbeleid van de gemeente Den Haag, verzorgde de aftrap van
de campagne.

Voorzitter Kees Booij van De Rode Loper vraagt bovenbouwleerlingen wat zij vinden van het
leraarsberoep.

De kick-off vond plaats in het Ketelhuis van de Caballero Fabriek in Den Haag.

De Rode Loper vraagt de aangesloten scholen om op hun schoolwebsite een link op te nemen naar de
nieuwe website www.elkedageenanderebaan.nl

OPLEIDINGSSCHOOL OPNIEUW AANGEVRAAGD
Vóór 1 juni dienen vijf scholen voor voortgezet onderwijs en vier lerarenopleidingen een nieuwe
aanvraag in bij het ministerie van OCW voor een Haagse opleidingsschool.
De afgelopen tijd hebben ze onder leiding van een stuurgroep intensief overlegd over hun
samenwerking, en de aanpak nog meer op elkaar afgestemd. Zo werken de BoS’sen en de vakcoaches
van de verschillende scholen nauw samen met de begeleiders van de opleidingen. Als de subsidie wordt
toegekend, krijgen de samenwerkingspartners een jaarlijkse subsidie van € 120.000,- voor de periode
2010 – 2016. In de Haagse opleidingsschool i.o. werken samen:











Johan de Witt Scholengroep;
Veurs Lyceum;
Hofstad Lyceum;
Alfrink College (Zoetermeer);
Adelbert College (Wassenaar);
Hogeschool Rotterdam;
Inholland (Amstelveen);
TU Delft;
Iclon (Leiden).

De vijf middelbare scholen willen in 2010-2011 40 studenten van de vier opleidingen opleiden en
begeleiden. In 2011-2012 zullen dit er 80 worden. De scholen moeten niet alleen aan kwantitatieve,
maar ook aan kwalitatieve voorwaarden voldoen op het gebied van de begeleiding. Meer informatie bij
Martin van der Harst, projectleider.

HERSTART VAN BUREAU ENTREE
Bureau Entree maakte een herstart. ‘Entree’ staat voor een digitale kandidatenbank, gevuld door de
scholen die zich abonneerden op deze service. Zij putten op hun beurt ook uit deze pool voor hun
vacatures. De kandidaten zijn:





sollicitanten die net niet benoemd werden;
succesvolle stagiairs die nog niet aangesteld konden worden;
mensen die behoren tot de ‘stille reserve’.

De website van Bureau Entree, www.bureauentree.nl, is toegankelijk voor de participerende scholen.
Voor informatie kunnen belangstellenden mailen of bellen met Naomi
Klaasse: info@bureauentree.nl, telefoon 010 - 284 20 28.

SUBSIDIE VOOR BEGELEIDING MINOR-STUDENTEN
Middelbare scholen waar studenten een stage lopen in het kader van hun educatieve minor kunnen
rekenen op een vergoeding voor de gemaakte kosten voor de begeleiding en de beoordeling van
educatieve minor-stagiairs. Staatssecretaris Van Bijsterveldt stelt hiervoor 4 miljoen euro beschikbaar.
Sinds het studiejaar 2009-2010 is er een nieuwe route naar het leraarschap; studenten die binnen hun
vakbachelor een educatieve minor volgen, krijgen bij succesvolle afronding de bevoegdheid om les te
geven op de mavo en de eerste drie jaren van havo en vwo. Dit studiejaar doen zo'n 275 studenten een
educatieve minor. De introductie van de educatieve minor is één van de maatregelen van Van
Bijsterveldt om meer academici voor de klas te krijgen.
Onderdeel van de educatieve minor is een stage op een middelbare school. Goede begeleiding tijdens de
stage is noodzakelijk om de educatieve minoren goed voorbereid les te laten geven. Met het geld kunnen
ruim 1.000 educatieve minorstagiairs worden begeleid tijdens hun stage. Middelbare scholen die in
aanmerking willen komen voor een vergoeding voor de stagiairs die zij dit schooljaar hebben begeleid,
dienen hun aanvraag vóór 31 mei aanstaande in te dienen bij DUO (www.ocwduo.nl). Ook in 2011 en
2012 kunnen middelbare scholen subsidie aanvragen voor stagiairs die zij in die jaren begeleiden.
Dit studiejaar wordt de educatieve minor aangeboden op tien universiteiten. Dat aantal wordt komend
jaar uitgebreid. Onlangs maakte de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) bekend dat

vanaf het komend studiejaar de educatieve minor ook wordt aangeboden aan bachelor studenten aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Maastricht.
Aanvragen is mogelijk via:
http://www.ib-groep.nl/zakelijk/VO/educatieve_minor/educatieve_minor.asp
(Bron: bericht ministerie van OCW)

VOOR BOS’SEN EN COACHES
NIEUWS OVER HET DEELPROJECT COACHING
Tijdens de laatste bijeenkomst van het deelproject Coaching, op 8 maart, wisselden de deelnemende
scholen ervaringen uit over de verschillende opleidingstrajecten voor Coach, BoS of SviB-er
(schoolvideo-interactiebegeleider).
Wat opviel waren de vele positieve ervaringen! Het opleidingsaanbod voldeed vrijwel overal aan de
verwachtingen en waar dat niet direct het geval was, werd in samenspraak alsnog gezorgd voor
maatwerk. Dat een opleidingstraject in Den Haag gevolgd kan worden (of zelfs in company) werd daarbij
genoemd als een zeer belangrijk pluspunt.
Inmiddels druppelen de eerste aanmeldingen binnen van de verschillende scholen, om nieuwe
kandidaten op te laten leiden tot Coach, BoS of SviB-er.
Om ook volgend schooljaar opleidingstrajecten in Den Haag te kunnen realiseren is het belangrijk dat we
(dat wil zeggen: de deelnemende scholen) weer zorgen voor voldoende volume. Het verzoek aan alle
deelnemende scholen is daarom: geef vóór 1 juni het aantal beoogde kandidaten per opleiding door aan
deelprojectleider Martin van Zanten. Dan kan er gezocht worden naar de meest efficiënte en effectieve
combinaties.
Meer informatie over het deelproject ‘Coaching’ bij Martin van Zanten, deelprojectleider
Coaching, M.vZanten@hofstadmavo.nl

VOOR DECANEN
LINK OP DE DECANENWEBSITE
De Rode Loper stimuleert dat op de decanenwebsites van de aangesloten scholen een link komt naar de
nieuwe campagnesitewww.elkedageenanderebaan.nl. Zo’n link ondersteunt de digitale
wervingscampagne, zie het bericht hierboven.
Er zijn ook freecards toegestuurd aan alle scholen, voor de mediatheek of decanenruimte. Mail voor meer
freecards naar: info@derodeloper.nu

VOOR P&O’ERS
STAGIAIRES IN DE WATTEN GELEGD
In april heeft Petra Pupping, tot 1 mei de coördinator van het stagebureau van De Rode Loper, zeven
scholen bezocht en de stagiaires op deze scholen in de watten gelegd.
In totaal deelde ze vijftig tassen uit, onder andere gevuld met:





brochures van De Rode Loper;
een Den Haag Tramwalk brochure;
een boekje ‘100% Den Haag’.

Petra na afloop: ‘De tassen werden graag in ontvangst genomen en sommige docenten in de
lerarenkamer waren een tikkeltje jaloers!’

OVERIG KORT NIEUWS
NIEUW PROGRAMMA DE RODE LOPER IN DE MAAK
De regiegroep van De Rode Loper stelt een nieuw programma samen voor de periode 2010-2011. Dit
komt na 1 juni beschikbaar op de websitewww.derodeloper.nu

TWEE HAAGSE SCHOLEN DOEN MEE AAN EERST DE KLAS
Het Wateringseveld College en Zandvlietcollege doen mee aan het project ‘Eerst de klas’, om
getalenteerde universitaire studenten voor de klas te halen. Ziewww.eerstdeklas.nl

MAATSCHAPPELIJKE STAGE OP EEN SCHOOL
Leerlingen van het Zandvlietcollege deden hun maatschappelijke stage op een school voor speciaal
onderwijs en haalden daarmee de Volkskrant op 18 maart.

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, meld u dan af via info@derodeloper.nu.

