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De Rode Loper is een initiatief van de schoolleiders van de 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

DERDE 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.

KICK-OFF VOOR PILOTPROJECT WIJS GRIJS WERKT
EXTRA
Op woensdagmiddag 12 maart hebben de staatssecretarissen Van Bijsterveldt (Onderwijs) en Aboutaleb
(Sociale Zaken) de aftrap gegeven voor het pilotproject Wijs Grijs Werkt Extra, een project om
overheids- en onderwijspersoneel langer te laten doorwerken, en docenten die al met fpu of pensioen
zijn te laten terugkeren naar het onderwijs. De commissie-Rinnooy Kan deed ook een aanbeveling op dit
punt in het rapport ‘Leerkracht!’. CINOP en Loyalis voeren de pilot uit in Den Haag en Rotterdam. Er zijn
twee argumentenkaarten beschikbaar: één om kandidaten over te halen om weer voor de klas te gaan
staan en één om scholen te overtuigen (vroeg)gepensioneerden aan te stellen. De benadering van de
(vroeg)gepensioneerden gebeurt door het pensioenfonds. Aan scholen in Den Haag en omgeving wordt
gevraagd geschikte vacatures te melden. Kijk voor de argumentenkaarten en een financiële check op:
www.wijsgrijsinhetonderwijs.nl

Op de foto v.l.n.r.: staatssecretaris Aboutaleb, staatssecretaris Van Bijsterveldt en de heer J. Engelen, lid
directieraad ABP, met de argumentenkaarten.

VIJFTIG AMBTENAREN WORDEN LERAAR
Op maandag 10 maart vond een startbijeenkomst plaats van het pilotproject ‘Tussen Rijk en Onderwijs’,
bedoeld om vijftig rijksambtenaren aan te stellen als leraar op een school in de Haagse regio. Haagse
scholen gaven aan hoeveel leraren-in-spé zij wilden begeleiden. Ook werd ingegaan op de matching van
kandidaten met vacatures.

Binnenkort zullen minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken, de Haagse schoolbesturen en het
Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) het convenant ‘Tussen Rijk en Onderwijs’ ondertekenen. Dit
convenant regelt dat in het cursusjaar 2008-2009 vijftig geschikte ambtenaren op vrijwillige basis na een
oriëntatiefase van drie maanden omgeschoold worden tot leraar op een school in de regio Den Haag. De
ambtenaren hebben minstens een hbo-opleiding. Tijdens de oriëntatiefase betaalt hun oude werkgever
hun salaris. Daarna krijgen de kandidaten eerst een tijdelijke aanstelling bij een school, en na een
positieve beoordeling en het behalen van een onderwijsbevoegheid een vaste aanstelling. Geprobeerd
wordt vooral in de tekortvakken te voorzien. De scholen betalen de helft van de opleidingskosten; de
andere helft wordt vergoed door het Rijk. De scholen zorgen voor goede begeleiding van de
kandidaten,kandidaten, daarom waren er ook Begeleiders op School (BOS’sen) aanwezig op de
startbijeenkomst. Klik hier voor meer informatie.

SCHOLING VAN COACHES GEWENST
Het laten scholen van coaches voor stagiaires en beginnende leerkrachten is het project dat het hoogst
scoorde onder de Haagse scholen, waaraan werd gevraagd op welk project ze willen intekenen om het
lerarentekort in de regio terug te dringen. Daarna scoren het hoogst: scholing van het zittend personeel
en doorstroming van pabo-bevoegden naar het voortgezet onderwijs. Ook was er animo voor het werven
onder middelbare scholieren en voor de werving en opleiding van personeel voor het lwoo/vso. In totaal
reageerden 18 Haagse scholen op de oproep.

Het geld voor deze projecten komt van minister Plasterk van Onderwijs, in het kader van zijn plan
‘Actieplan Leerkracht van Nederland’.

STAGEMARKT HOGESCHOOL ROTTERDAM
Op dinsdag 20 mei 2008 houdt de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam een stagemarkt, waar
stagescholen zich kunnen presenteren aan studenten die op zoek zijn naar een stageplek. Een aantal
Haagse scholen heeft de weg naar deze stagemarkt al gevonden, zoals de Johan de Witt scholengroep en
het Hofstad College. Maar naar verhouding zijn de Haagse scholen in de minderheid, terwijl wel het
grootste aantal stagiaires in Den Haag afkomstig is van de Hogeschool Rotterdam. Haagse scholen
hebben er dus belang bij om op deze markt te staan. Zorg er daarom voor dat uw school ook
vertegenwoordigd is. Wilt u weten hoe dit kan, bel dan met Petra Pupping van het stagebureau van De
Rode Loper, tel. 06 43 35 14 80. De stagemarkt wordt gehouden op de locatie Museumpark, van 16 tot
18 uur.

HYVEN MET FEMKE DE TALENTSCOUT
Femke de Talentscout, bekend van het promotiemateriaal van De Rode Loper en van het evenement
‘Voor de klas’, nodigt leerlingen van Haagse scholen uit om vriend te worden op haar Hyve. Ze is
persoonlijk naar een aantal Haagse scholen gegaan om leerlingen hiervoor te benaderen. Het doel van de
Hyve is dat leerlingen ook zo worden gestimuleerd om na te denken over een loopbaan in het onderwijs.
Kijk op http://femkedetalentscout.hyves.nl

VERKIEZING HAAGSE LERAAR 2008
De verkiezing door leerlingen van de Haagse Leraar van het Jaar start op 1 april. Hiervoor worden flyers
en posters naar de scholen gestuurd. Leerlingen kunnen hun favoriete leraar (één per school) hiervoor
nomineren, op hem of haar laten stemmen en door opdrachten bonuspunten verdienen. Een jury bepaalt
wie de winnaar is. De gemeente Den Haag is mede-organisator van deze verkiezing. De prijsuitreiking zal
plaatsvinden op ‘Voor de klas’ op vrijdag 3 oktober.

MINICONFERENTIE ‘VISSEN IN EIGEN VIJVER'
Het Instituut voor Lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam houdt op donderdag 27 maart van
11.30 – 16.00 uur een tweede miniconferentie over ‘Vissen in eigen vijver’, oftewel: het interesseren van
eigen havo- en vwoleerlingen voor een baan in het onderwijs. Het is de bedoeling dat er uitwisseling van
good practices plaatsvindt. De uitnodiging is te verkrijgen door een mailtje te sturen naar mailadres:
info@derodeloper.nu

Opgave bij Arend Meijer, onderwijsmanager van de HRO, e-mail: a.j.meijer@hro.nl

