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SUBSIDIEAANVRAAG
De Rode Loper dient in november de subsidie-aanvraag voor de risicoregio
Haaglanden in bij het ministerie van OCW. Helaas lukte dit niet vóór de
sluitingsdatum van de eerste ronde op 15 oktober.
De subsidie van het Rijk voor de risicoregio Haaglanden bedraagt ruim 2,1 miljoen
euro. De 41 scholen in deze regio hebben aangegeven het lerarentekort vooral te
willen bestrijden met drie projecten: de benoeming van bètadocenten, ‘vissen in
eigen vijver’ (dat wil zeggen potentiële leraren werven onder de eigen havo- en
vwo-leerlingen) en coaching van stagiaires en nieuwe docenten. Een verplicht
onderdeel van het aanvalsplan is het aanspreken van de stille reserve in de regio, dat wil zeggen:
mensen met een onderwijsbevoegdheid die niet in het onderwijs werkzaam zijn. Begin volgend jaar
informeert het ministerie de risicoregio’s over dit laatste onderdeel.
De scholen in de regio kunnen uit het subsidiebedrag van 2,1 miljoen euro gemiddeld 40.000 euro
tegemoet zien voor coachingsactiviteiten in de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011. De hoogte van dit
bedrag hangt af van het aantal fte van de school. Scholen moeten dit geld bijvoorbeeld gebruiken om
coaches vrij te stellen van het lesgeven. Ze zullen hiervoor samen met de projectleider Martin van
Zanten een plan indienen dat ‘SMART’ is geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en
Tijdgebonden).

HAAGSE DOCENT 2008
Jeroen van den Berg is gekozen tot Haagse Docent van het Jaar 2008. Hij werkt als docent muziek en
drama aan de Hofstad Mavo aan de Albardastraat in Den Haag. Jeroen van den Berg kreeg de eretitel
omdat in hem twee passies en twee vakkundigheden samenkomen: muziek en onderwijs. ‘Hij schept een
open en veilige omgeving, waardoor leerlingen zich durven te uiten’, stelde de jury. De prijs bestond uit
een fraaie sculptuur en een verwenarrangement in het Kurhaushotel.
De andere finalisten waren Xavera Hickendorff, docente van Esloo Praktijkonderwijs, en Jos Alaerts,
docent wiskunde aan de Vrije School Den Haag.
De verkiezing van de Haagse Docent van het Jaar werd voor het eerst georganiseerd door De Rode
Loper, in opdracht van de gemeente Den Haag. Doel van de verkiezing was om het onderwijs in het
zonnetje te zetten, de kwaliteiten van de leraar zichtbaar te maken en leerlingen te inspireren zelf ook te
kiezen voor een loopbaan in het onderwijs. De deelnemende docenten zijn door de leerlingen van de
scholen voorgedragen.
Op www.derodeloper.nu zijn de commercials te zien die de genomineerde docenten zelf hebben gemaakt

over hun vak. Deze commercials werden voor het eerst vertoond tijdens de finale en speelden een rol bij
het oordeel van de jury.

‘VOOR DE KLAS’ OPNIEUW EEN SUCCES
De finale van de Verkiezing van de Haagse Docent van het Jaar vond plaats op vrijdagmiddag 3 oktober,
tijdens de vrolijke en informatieve oriëntatiemarkt voor havo- en vwo-bovenbouwleerlingen uit Den
Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg, ‘Voor de klas’, in Theater aan het Spui.
Dit evenement vond voor de tweede achtereenvolgende keer plaats ter gelegenheid van de
internationale Dag van de Leraar, officieel op zondag 5 oktober. Er kwamen dit jaar weer zo’n 200
leerlingen op af. Hogescholen uit Rotterdam, Amsterdam en Utrecht waren aanwezig om de leerlingen te
interesseren voor hun lerarenopleidingen. Ook CNV Jongeren was van de partij. Het middagprogramma
werd afgerond met een geslaagd optreden van impro-cabaretgroep ‘Op Sterk Water’. Een indruk van het
gebeuren krijgt u via een filmpje dat u op www.YouTube.com vindt via de zoekterm: Femke de
Talentscout.

ACHT AMBTENAREN OVERGESTAPT
Weliswaar is het beoogde aantal van vijftig nog niet gehaald, maar sinds het begin van dit cursusjaar zijn
acht ambtenaren van een ministerie of andere Rijksdienst overgestapt naar het Haagse onderwijs, in het
kader van de pilot ‘Tussen Rijk en Onderwijs’. De acht zijn aangesteld op scholen als het Segbroek
College, De Populier, het Hofstad College en Westhage. Ze geven de vakken economie, wiskunde,
aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en avo-vakken (met name Engels). Daarnaast zijn ze bezig om
hun lerarenbevoegdheid te halen. Dat het aantal van vijftig nog niet in zicht is, ligt enerzijds aan het
beperkte aantal fulltime vacatures dat scholen hebben ingebracht en anderzijds aan het aantal
ambtenaren dat om diverse redenen, onder andere de salarisverwachtingen, afhaakte.
Haagse scholen kunnen hun vacatures melden bij bemiddelingsbureau Manpower, tel. (070) 381 70 70,
e-mail: OntdekHetOnderwijs@manpower.nl
Meer informatie op www.derodeloper.nu (onder andere een formulier voor het melden van vacatures)

VIJFTIEN PENSIONADO’S WEER VOOR DE KLAS
Via het project Wijs Grijs in het Onderwijs staan vijftien docenten die al met fpu of pensioen zijn, weer
voor de klas op scholen in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg. Dit is het resultaat van de
pilotproject dat tot 1 oktober in Den Haag en Rotterdam gehouden werd met medewerking van het ABP.
In totaal vonden vijftig docenten de weg terug naar een school in deze twee grote steden.
Meer informatie: www.wijsgrijsinhetonderwijs.nl

SURINAAMSE LEERKRACHTEN BESCHIKBAAR
De Rode Loper is benaderd door particulieren die contacten in Suriname hebben. De werkeloze docenten
aldaar zouden bij de tekorten in Nederland kunnen helpen. Hebt u als schoolleider interesse, benader de
contactpersonen Bert Oude Middendorp of Henk van Dijk dan rechtstreeks. Hun contactgegevens staan
onderaan de toelichting op de website van De Rode Loper, www.derodeloper.nu, onder het tabblad
Nieuws. De Rode Loper is hierin geen partij, maar geeft graag informatie door.

LERARENBEURZEN IN DEN HAAG E.O.
Ook op scholen in Den Haag en omgeving zijn veel lerarenbeurzen terecht gekomen. Op de Atlas
Scholengroep in Rijswijk vielen bijvoorbeeld zo’n tien docenten in de prijzen, op het Veurs Lyceum vier
en op het Aloysius College twee. Het aantal aanvragen uit het hele land overtrof ruimschoots de
verwachtingen. Het maximale aantal aanvragen was geschat op 1.500, maar kwam uiteindelijk neer op
7.461. Het subsidiebedrag voor het schooljaar 2008-2009 werd verhoogd van 7 naar 18 miljoen euro. In
januari 2009 volgt een nieuwe ronde voor het aanvragen van een lerarenbeurs.
Deze maatregel van het ministerie van OCW is bedoeld om het leraarschap aantrekkelijker te maken.

Leraren die hun professionele niveau willen verhogen, hun vakkennis willen verbreden of zich willen
specialiseren kunnen deze lerarenbeurs aanvragen via
www.ib-groep.nl/particulier/informatie/lerarenbeurs/algemeen.asp

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.

VIJFDE 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.

