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VOOR SCHOOLLEIDERS
Subsidieaanvraag opleidingsschool
Deze maand beraden onder meer de Johan de Wittscholengroep, het Veurs Lyceum en Hofstad Lyceum
zich op het doen van een subsidieaanvraag bij het ministerie van OCW voor een opleidingsschool. De
regiegroep wil hier een eerste- en een tweede-graadsopleiding bij betrekken. De drie genoemde scholen
vormen de kopgroep voor de subsidieaanvraag. Ze moeten voldoen aan de voorwaarden wat betreft de
aantallen stagiaires (samen per jaar minstens 40), capaciteit en kwaliteit voor hun begeleiding.

Naast de kopgroep zal een ’peloton’ worden gevormd van scholen die wél in het project willen
participeren en investeren, maar die om uiteenlopende redenen niet aan de subsidieaanvraag zullen
meedoen. Deze scholen nemen zich voor om toe te groeien naar een goed niveau van begeleiding van
stagiaires, dat nodig is om een keurmerk te verkrijgen. Scholen die zich willen opgeven voor het ‘peloton’
wordt ook verzocht dit te doen bij Peter de Waard van VO-Haaglanden pdewaard@vohaaglanden.nl of De
Rode Loper 06 53 44 36 45.

Subsidie voor zijinstromers
Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen tot en met 31 december 2009 maximaal 19.000 euro subsidie
aanvragen voor een zijinstromer. Er is voor 2009 een bedrag van 6 miljoen beschikbaar. Voorwaarde is
dat de scholen een zijinstromer uit een andere sector (dan het onderwijs) aanstellen en hem in staat
stellen zijn onderwijsbevoegdheid te halen. Zij kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage in de kosten
voor een zijinstroomtraject.
Kijk voor meer informatie op: http://www.ib-groep.nl/zakelijk/themas/subsidie_zij_instroom.asp

Wisseling in de regiegroep
Wegens extra taken op haar school heeft Rola Hulsbergen, rector van het Aloysius College, haar plaats
binnen de regiegroep van De Rode Loper ter beschikking gesteld aan een opvolger. Rola heeft vanaf het
begin van De Rode Loper in 2007 deel uitgemaakt van de regiegroep. Frits de Graaff, rector van het
Vrijzinnig Christelijk Lyceum, neemt sinds 1 juni haar plaats in.

Nominaties welkom tot 19 juni

Tot en met vrijdag 19 juni kunnen scholen hun kandidaat voor de verkiezing van de Haagse Docent van
het Jaar doorgeven aan De Rode Loper. Op www.haagsedocentvanhetjaar.nl staat meer informatie over
deze verkiezing, onder andere hoe u een voorronde op uw school kunt organiseren.

VOOR BOS’SEN EN COACHES
Informatiebijeenkomst voor opleiding tot BOS en coach
Op 28 mei vond op Hofstad Mavo een geslaagde informatiebijeenkomst plaats voor toekomstige BOS’sen
en coaches van dertig scholen uit Den Haag en omgeving. De 25 aanwezigen kregen er presentaties te
horen en te zien van vijf opleidingsinstituten: Hogeschool Rotterdam, ICLON, HCO, Inholland en het CPS.
Op basis van deze voorlichting zullen ze een keuze maken voor een cursus/opleiding en een
opleidingsinstituut.
Het is de bedoeling dat over twee jaar er honderdtwintig geschoolde coaches op de Haagse scholen zijn –
per school vier – die zorgen voor professionele begeleiding van stagiaires en beginnende docenten.

Eerste Haagse stagemarkt
Op 14 mei heeft de eerste stagemarkt van De Rode Loper plaatsgevonden op het City+ College. Onder
het genot van een hapje en een drankje zijn stagiaires en scholen met elkaar in contact gebracht. De
scholen uit Den Haag en omgeving hadden veel interesse voor de ontmoeting. Lastiger was het om de
studenten van de diverse lerarenopleidingen te verleiden om kennis te komen maken!
De komende tijd wordt er een goede database aangelegd van geïnteresseerde stagiaires. Zo kan De
Rode Loper deze doelgroep nog beter bereiken.

De Rode Loper was ook aanwezig op de stagemarkt op 26 mei bij InHolland te Amstelveen. Deze
lerarenopleiding heeft een groot aantal nieuwe aanmeldingen voor het komend jaar. Ze wil graag voor de
studenten die woonachtig zijn in onze regio goede stageplekken regelen. Maar ook vanuit Amsterdam
kan een stagiair binnen een half uur in Den Haag zijn, dus misschien kunnen Haagse scholen binnenkort
Amsterdamse studenten verwelkomen.

VOOR DECANEN
Nieuwe opzet ‘Voor de klas’ op 2 oktober
Het evenement ‘Voor de klas’ krijgt een nieuwe opzet. Deze vrolijke oriëntatiemarkt voor Haagse
scholieren over het leraarsberoep wordt op vrijdagmiddag 2 oktober gehouden in Theater aan het Spui.
Leerlingen uit de bovenbouw van havo-/vwvo-scholen in Den Haag en omgeving zijn er van harte
welkom voor een interactief workshop-programma dat de keuze voor het leraarsberoep stimuleert.
Lerarenopleidingen uit de regio zijn ook weer present. Aan het eind van de middag wordt de Haagse
Docent van het Jaar bekend gemaakt. ‘Voor de klas’ wordt voor de derde keer gehouden rond de
Internationale Dag van de Leraar. Meer informatie op onze website.

Nieuwe opleidingen voor onderwijsondersteuners
Hogeschool Inholland biedt drie nieuwe opleidingen aan tot onderwijsondersteuner, namelijk op de
gebieden Zorg & Welzijn, Taalondersteuning en Economische vakken. Deze tweejarige opleidingen
starten in september. Het zijn zogeheten associate degrees. Wie zo’n opleiding afrondt, kan goed
doorstromen naar de hbo-lerarenopleiding (bachelor). Daar maken de degrees deel vanuit. De
opleidingen zijn vooral geschikt voor mbo’ers die een vierjarige hbo-opleiding te lang vinden of mensen
die vanwege hun werk een korte opleiding willen volgen. Meer informatie bij Marije Schreuder van
Inholland, e-mail: marije.schreuder@inholland.nl, telefoon 06 15 27 92 60.

VOOR P&O-MEDEWERKERS
Tot en met 17 juni kunnen docenten de lerarenbeurs voor scholing aanvragen. Deze beurs kent een
subsidieplafond, dus hoe eerder de aanvraag gedaan wordt, hoe beter. De beurs vergoedt (deels) het
cursus- of collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. De voorwaarden zijn enigszins aangepast op basis
van eerdere ervaringen. Kijk voor meer informatie op www.ib-groep.nl/particulieren/sf/lerarenbeurs

