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VERKIEZING HAAGSE DOCENT 2009
Wat is een goede docent? Die discussie kan op uw school weer een impuls krijgen dankzij de verkiezing
van de Haagse Docent van het Jaar.
Op verzoek van de gemeente Den Haag organiseert De Rode Loper ook in 2009 deze verkiezing. Scholen
in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg kunnen hun eigen voorronde houden, op een manier
die bij hen past. Posters en flyers zijn gestuurd aan schoolleiders en leerlingenraden. Een jury kiest drie
finalisten uit de docenten die de scholen hebben genomineerd. Deze drie krijgen een opdracht waarvan
ze de uitwerking op vrijdag 2 oktober, tijdens de happening ‘Voor de klas’ in Theater aan het Spui
presenteren. Dan wordt de winnaar gekozen. De prijs is onder andere een verwenarrangement in het
Kurhaus. Surf naar www.haagsedocentvanhetjaar.nl voor nadere informatie.

SUBSIDIE VOOR OPLEIDINGSSCHOLEN
Het ministerie van Onderwijs nodigt opleidingsscholen uit om een subsidie aan te vragen voor het
begeleiden van studenten die een groot deel van hun lerarenopleiding op de werkplek volgen. De
aanvragen moeten ingediend worden vóór 1 mei (‘dieptepilot’-scholen) of 15 september. Aanleiding voor
de subsidie is de nota ‘Krachtig meesterschap’ uit september 2008. Daarin staat dat het opleiden in de
school verankerd wordt in het onderwijsstelsel. Samenwerkingsverbanden van middelbare scholen en

lerarenopleidingen kunnen erkenning en subsidie vragen als opleidingsschool, blijkt uit de brief (PDF) van
het ministerie. Op www.deopleidingsschool.nl staat meer informatie over de subsidie en de aanvraag.

NOG AMBTENAREN BESCHIKBAAR
Economie, geschiedenis, Nederlands, biologie, aardrijkskunde, Spaans. Deze en andere vakken willen
beschikbare ambtenaren van Haagse ministeries graag geven op scholen van De Rode Loper. De
ambtenaren hebben een hbo- of wo-studie in deze vakken achter de rug. Ze zijn gemotiveerd om een
(hogere) bevoegdheid te halen. Tot 10 april hebben de Haagse, Rijswijkse, Voorburgse en
Leidschendamse scholen de tijd om de ambtenaren te benaderen voor een afspraak. De oriëntatieperiode
is namelijk 3 maanden, en het project ‘Tussen Rijk en Onderwijs’ dat de overstap van ambtenaren naar
scholen makkelijker maakt, loopt voor de zomer af. Een notitie (Word document) met een stappenplan
geeft aan hoe scholen te werk kunnen gaan.
Meer informatie bij Angelique Knegtmans van Manpower
e-mail: ontdekhetonderwijs@manpower.nl
telefoon (070) 335 19 04 of 06 23 91 13 94

BIJEENKOMST VOOR STAGIAIRES
Medio mei houdt De Rode Loper een bijeenkomst voor de huidige stagiaires van de diverse
lerarenopleidingen. Het thema is: Een hapje, een drankje én een stageplaats! Hiermee wil het
stagebureau van de Rode Loper eraan bijdragen dat studenten die voor 2009-2010 zelf een stageplek
moeten vinden in het Haagse Rode-Lopergebied blijven. Binnenkort wordt de uitnodiging voor de scholen
én een wervende flyer voor de stagiaires verstuurd.

INHOLLAND HOUDT STAGEMARKT IN DIEMEN

Op 26 mei houdt hogeschool Inholland in Amstelveen (Laan van Kronenburg 7A) een stagemarkt voor
eerste- en tweedejaars studenten aan de lerarenopleidingen. Scholen uit Den Haag, Rijswijk en
Leidschendam-Voorburg zijn hier welkom om zich te presenteren als stageschool.
De gebruikelijke stagemarkt van de Hogeschool Rotterdam gaat dit jaar niet door.
Meer informatie bij stagebureau-coördinator Petra Pupping
e-mail: minerva@casema.nl
telefoon: 06 38 90 01 86.

NIEUWE LERARENOPLEIDINGEN WEER GEWEIGERD
Het Haagse voortgezet onderwijs is teleurgesteld over het feit dat staatssecretaris Van Bijsterveldt ook
bij nader inzien de hogeschool Inholland geen toestemming geeft om te starten met 16 tweedegraads
lerarenopleidingen in Den Haag. De staatssecretaris heeft het bezwaar van Inholland tegen haar eerdere
weigering ongegrond verklaard in een brief (PDF) van 12 maart 2009.

ZESDE 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.

