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Kerst- en Nieuwjaarswens
De regiegroep en klankbordgroep van De Rode Loper wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig
en succesvol 2008!

DE RODE LOPER
De Rode Loper is een initiatief van de schoolleiders van 41 scholen voor voortgezet onderwijs in Den
Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Het programma van De Rode Loper heeft onder andere 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.

TWEEDE 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. Er wordt immers
een tekort van 190 (2012) en 380 (2015) leraren voorzien op de 41 vo-scholen in Den Haag, Rijswijk en
Leidschendam-Voorburg. 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.
Tip: forward deze nieuwsbrief ook naar uw medewerkers.

DIGITAAL STAGEBUREAU OPEN!
Na 1 januari 2008 zullen de stagebureaus van de lerarenopleidingen in Rotterdam, Amsterdam en
Utrecht hun studenten wijzen op de stagemogelijkheden op scholen voor voortgezet onderwijs in Den
Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg die op de website www.derodeloper.nu staan. Van de meeste

scholen in deze plaatsen is vermeld welke stageplaatsen zij hebben, en hoe de begeleiding is geregeld.
Door deze database up-to-date te houden, willen de scholen in Den Haag en omgeving het stagiaires
makkelijk maken om te kiezen voor hun stageplaatsen. Het stagebureau is ook telefonisch bereikbaar
voor potentiële stagiaires met vragen over de stagemogelijkheden. Het telefoonnummer van het
stagebureau is: 06 43 35 14 80.
Overigens zullen Haagse scholen in 2008 ook prominenter aanwezig zijn op stagemarkten van de
genoemde lerarenopleidingen, om de stagemogelijkheden onder de aandacht te brengen van derde- en
vierdejaarsstudenten.

SUGGESTIES VOOR MINISTER PLASTERK
Minister Plasterk van Onderwijs stelt in de komende vier jaar tijdelijke subsidies beschikbaar voor
regionale projecten die de groeiende tekorten zullen bestrijden. Ook de Haagse regio mag subsidies
verwachten. De Rode Loper ontwikkelt een plan met de Haagse vo-scholen om een beroep te doen op die
gelden. We zullen een aantal projecten ondersteunen die gericht zijn op de toename van het aantal
studenten en stagiaires in Den Haag en omgeving, en op verdere kwalificering van zittend personeel. Te
denken is aan de scholing van begeleiders van stagiaires en nieuw personeel, het aantrekken en opleiden
van personeel voor v(s)o, praktijkschool en LWOO en verdere ontwikkeling van vakkennis van zittend
personeel.
Begin 2008 zullen we over onze voornemens overleggen met het ministerie.

ORIËNTATIEMARKT ‘VOOR DE KLAS’ EEN GROOT
SUCCES
Iets meer dan 200 leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo uit de Haagse regio kwamen naar ‘Voor
de klas’, de oriëntatiemarkt voor scholieren die een opleiding tot leraar overwegen. Het evenement vond
plaats op 5 oktober – de Internationale Dag van de Leraar – in het Theater aan het Spui in Den Haag. De
leerlingen werden getrakteerd op een mix van informatie en amusement. Aan het eind kregen ze een tas
mee met informatiemateriaal van lerarenopleidingen in de regio en een attentie. Verschillende regionale
en landelijke media maakten melding van ‘Voor de klas’. In 2008 wordt het evenement waarschijnlijk
opnieuw gehouden.

Over de rode loper naar 'Voor de klas'

Leerlingen deden enthousiast mee aan het impro-cabaret.

NIEUWE VOORZITTER REGIEGROEP
John Swildens, lid van de centrale directie van het Interconfessioneel Hofstad College, is sinds september
de voorzitter van de regiegroep (= het bestuur) van De Rode Loper. John volgde Kars Veling op, een van
de initiatiefnemers van De Rode Loper. De regiegroep bestaat verder uit Rola Hulsbergen (rector Aloysius
College), Petra Pupping (personeelsadviseur Johan de Witt Scholengroep), Rineke van Meeteren (rector
Atlas Onderwijsgroep), Kees Booij (rector Veurs Lyceum) en Martin van der Harst (programmaleiding De
Rode Loper). Naast de regiegroep kent De Rode Loper een klankbordgroep met schoolleiders die het
beleid en de uitvoering van het programma constructief-kritisch volgen. Regelmatig staat het werk van
De Rode Loper op de agenda van het schoolleidersberaad VO (VOS) waarin alle scholen in Den Haag,
Rijswijk en Leidschendam-Voorburg vertegenwoordigd zijn.

SAMENWERKING VMBO-SCHOLEN MET
LERARENOPLEIDING UTRECHT
De Esloo scholengroep onderzoekt als eerste Haagse instelling de mogelijkheid om samen met de
lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht studenten in een duaal traject specifiek op te leiden tot
docent in het vmbo. Daarvoor stelt de scholengroep een aantal studenten aan als ‘collega-in-opleiding’
(Cio), en betaalt hen een salaris in schaal 4, 5 of 6. Esloo formuleert de stageopdrachten voor de Cio’s
en laat hen begeleiden door een schoolopleider die een deel van de week is vrijgesteld van lesgevende
taken. Het programma van de Utrechtse lerarenopleiding voor deze specifieke samenwerking heet
‘Samen op Scholen’.

AMBTENAREN OMSCHOLEN TOT LERAAR
Met steun van een overheidsfonds zullen in 2008 50 geschikte ambtenaren na een oriëntatiefase van drie
maanden omgeschoold worden tot leraar op een school in de regio Den Haag. Het interdepartementale
A&O-fonds heeft toegezegd bij te zullen dragen aan deze vrijwillige overstap van ambtenaren van wie de
functie bij het Rijk vervalt. Het pilot project dat hiervoor is opgezet is getiteld: Tussen Rijk en Onderwijs.
De Haagse scholen streven ernaar maximaal te profiteren van deze zij-instroom en zijn betrokken bij het
formuleren van de randvoorwaarden en criteria.

NIEUWE LERARENOPLEIDING IN DEN HAAG
Hogeschool Inholland is van plan in september 2008 een tweedegraads lerarenopleiding te starten in Den
Haag. Daarmee krijgt Den Haag na lange tijd weer een brede lerarenopleiding voor het voortgezet
onderwijs binnen zijn grenzen. Inwoners van de Haagse regio hebben dan de mogelijkheid om dichtbij
huis een opleiding te volgen tot leraar in alle vakken, in zowel voltijd- als deeltijdopleidingen.
De Rode Loper verwacht dat vooral mensen uit andere beroepen zich aanmelden voor deze opleiding. Zij
kunnen naast hun werk de onderwijsbevoegdheid halen en zich zo laten omscholen tot leraar.
De Rode Loper hoopt ook een toename van stagiaires van deze opleiding op de scholen in Den Haag en
omgeving. Waarschijnlijk wordt de lerarenopleiding ondergebracht in het gebouw van Inholland aan de
Theresiastraat. Inholland heeft de scholen en besturen in Den Haag gevraagd om zitting te nemen in een
ondersteuningsgroep die verwachtingen en mogelijkheden rond deze nieuwe lerarenopleiding in kaart
brengt. De groep is inmiddels geformeerd en bestaat uit Rineke van Meeteren (Atlas), John Swildens
(Hofstad), Piet Post (Esloo) en Paul van Meenen (Spinoza). De groep vergadert voor het eerst op 9
januari.

