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EERSTE AMBTENAREN WORDEN LERAAR
Marko Borst, financieel medewerker bij het dienstbureau Wonen, Wijken en Integratie op het ministerie
van VROM, is met ingang van het nieuwe schooljaar op het Hofstad
Lyceum benoemd tot docent maatschappijleer en biologie. Marko (40,
foto) heeft de afgelopen twee maanden een oriëntatieperiode gehad
op drie scholen, het Hofstad Lyceum (vwo/havo) het Hofstad Heldring
(vmbo) en de Hofstad Mavo.
In het nieuwe cursusjaar volgt hij de eerstegraadsopleiding voor
maatschappijleer aan het ICLON in Leiden, om zijn bevoegdheid te
halen. Marko is opgeleid als socioloog. Hij is de eerste ambtenaar die
in het kader van het pilotproject ‘Tussen Rijk en Onderwijs’ zich
aanmeldde om de overstap te maken van de rijksoverheid naar het
onderwijs.
Ook Jojanneke de Goede, nu werkzaam bij de Landelijke Faciliteit
Rampenbestrijding, een agentschap van het ministerie van
Binnenlandse Zaken, begint na de zomervakantie in het onderwijs. Jojanneke (24) heeft informatica en
economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en gaat op het Veurs Lyceum in
Leidschendam-Voorburg wiskunde en informatica geven. Op de Hogeschool Rotterdam volgt ze tegelijk
de tweedegraads lerarenopleiding wiskunde.
Naast Marko en Jojanneke zijn verschillende andere kandidaten in overleg met scholen in Den Haag,
Rijswijk of Leidschendam-Voorburg.
Het pilotproject ‘Tussen Rijk en Onderwijs’ is bedoeld om vijftig rijksambtenaren aan te stellen als leraar
op een school in de Haagse regio. De ambtenaren worden op vrijwillige basis na een oriëntatiefase van
drie maanden omgeschoold tot leraar op een school in de regio Den Haag. De ambtenaren hebben
minstens een hbo-opleiding. Tijdens de oriëntatiefase betaalt hun ministerie hun salaris. Daarna krijgen
de kandidaten eerst een tijdelijke aanstelling bij een school. Na een positieve beoordeling en het behalen
van een onderwijsbevoegheid volgt een vaste aanstelling.

GETALENTEERDE STUDENTEN BIEDEN ZICH AAN
Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen bij Studelta en StudentDocent aankloppen voor getalenteerde
studenten uit het hoger en wetenschappelijk onderwijs die voor de klas willen staan om bijvoorbeeld
uitgevallen lessen op te vangen, als onderwijsassistent te fungeren of huiswerkhulp en bijles te geven.

Beide organisaties bieden de talenten die ze selecteren een training aan in didactische vaardigheden; bij
Studelta wordt deze training verzorgd door de Studelta Academy, bij StudentDocent door het IVLOS, de
lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht.
Zakelijk dienstverlener Corgwell Onderwijs wil een bemiddelende rol in Den Haag spelen tussen Studelta
en de scholen. Corgwell Onderwijs selecteert studenten en biedt hen een training aan. Scholen kunnen
dan Corgwell benaderen voor een student als docent.
Surf voor meer informatie naar www.studelta.nl (kies voor: Studelta in het voortgezet onderwijs),
www.corgwellonderwijs.nl en www.studentdocent.eu
N.B. Het betreft hier dus studenten uit álle faculteiten, dus niet alleen van de lerarenopleidingen.

OVERLEG RISICOREGIO’S GESTART
Het overleg van elf risicoregio’s uit het voortgezet onderwijs is vrijdag 13 juni van start gegaan. Op het
ministerie van OCW vond een workshop plaats die inspiratie gaf voor plannen om het lerarentekort terug
te dringen. Minister Plasterk heeft in november vorig jaar geld toegezegd hiervoor in het ‘Actieplan
LeerKracht voor Nederland’.
Namens de Haagse regio waren John Swildens, Rineke van Meeteren en Martin van der Harst van De
Rode Loper op de bijeenkomst in Den Haag aanwezig.
Zij hoorden daar onder andere:
- Eind juni stuurt het ministerie de scholen een eerste beschrijving waar projecten en plannen aan
moeten voldoen. Daarmee kunnen scholen en schoolbesturen aan de slag.
- Op 1 oktober verschijnt de definitieve regeling, inclusief de juridische en verantwoordingsaspecten.
- De eerste ronde voor het indienen van plannen sluit op 15 oktober; de beslissing van OCW hierop valt
vóór 15 december.
- De tweede ronde sluit op 15 december; de uitslag volgt vóór 15 februari 2009.
- Duidelijk is gesteld dat in alle plannen aandacht geschonken moet worden aan het aanspreken van de
stille reserve, dus mensen met een onderwijsbevoegdheid die niet in het onderwijs werkzaam zijn.
Voor de 41 scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is al geïnventariseerd welke
projecten zij het meest kansrijk achten in hun regio. Dit zijn:
- het laten scholen van coaches voor stagiaires en beginnende leerkrachten
- scholing van het zittend personeel
- doorstroming van pabo-bevoegden naar het voortgezet onderwijs
- werving onder middelbare scholieren
- werving en opleiding van personeel voor het lwoo/vso

VOORRONDES VOOR VERKIEZING HAAGSE LERAAR
2008

Binnenkort zijn de eerste genomineerden te verwachten voor de verkiezing van Haagse
Docent van het Jaar 2008. Op een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag,
Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is de voorronde georganiseerd. Zo stemmen de 500
leerlingen van de Vrije School in Den Haag op 24 juni op hun favoriete kandidaat; kort
daarna wordt de uitslag bekendgemaakt. Op het Veurs Lyceum is al gestemd; van deze
voorronde is elk moment de uitslag te verwachten. De scholen van het Hofstad College
bereiden ook een stemming voor, de leerlingen op het Hofstad Lyceum brengen na afloop van de
toetsweek eind juni/begin juli hun stem uit.

De winnaar van de voorronde op zijn of haar school wordt als genomineerde aangemeld op
de website www.haagsedocentvanhetjaar.nl. Daar is ook meer informatie over de
verkiezing te vinden. waaronder de prijzen. Uiterlijk 11 juli moeten de inzendingen binnen

zijn. Lees meer.

Na de zomervakantie kiest een deskundige jury drie finalisten die eruit springen. Op
vrijdagmiddag 3 oktober vindt in Theater aan het Spui de finale plaats, tijdens ‘Voor de
klas’, de vrolijke oriëntatiemarkt over het leraarsberoep. Wethouder Sander Dekker
(Onderwijs) van de gemeente Den Haag zal daar de winnaar bekendmaken en de prijs
uitreiken: een mooie Award en een verwenarrangement in het Kurhaus voor twee personen. De Rode
Loper organiseert deze verkiezing mede in opdracht van de gemeente Den Haag.
Lees meer

LEERLINGEN WELKOM OP ‘VOOR DE KLAS’ (3
OKTOBER)
Op vrijdagmiddag 3 oktober vindt in Theater aan het Spui in Den Haag opnieuw een vrolijke
oriëntatiemarkt plaats over het leraarsberoep, georganiseerd door De Rode Loper. Leerlingen uit de
bovenbouw van havo en vwo van de scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg worden
hier van harte voor uitgenodigd. Zij kunnen er de finale van de Verkiezing van de Haagse Docent van het
Jaar 2008 meemaken – wint hun eigen favoriete docent misschien? – en genieten van een voorstelling
van het impro-cabaret van ‘Op Sterk Water’. De leerlingen krijgen een VIP-ontvangst en er zijn leuke
nieuwe side acts om er een spetterend programma van te maken. ‘Voor de klas’ vindt plaats tussen 14
en 16 uur. Na afloop krijgen leerlingen een tas met documentatie over lerarenopleidingen mee, en een
attentie. Flyers en posters voor ‘Voor de klas’ worden in de eerste schoolweek in september aan de
scholen verstuurd. Op deze wijze wil De Rode Loper bijdragen aan een positief imago voor het
leraarsberoep, en de belangstelling voor het volgen van een lerarenopleidingen vergroten.

NIEUW PROGRAMMA VAN DE RODE LOPER TE
DOWNLOADEN
De Rode Loper heeft haar programma voor de periode 2008-2009 geactualiseerd en aangevuld. Het
nieuwe programma wordt binnenkort vastgesteld en verstuurd aan de schoolleiders en –besturen in de
regio Den Haag. Dan is het ook als PDF-bestand te downloaden van www.derodeloper.nu.

WAT IS DE RODE LOPER?
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.

VIERDE 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.

