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VOOR SCHOOLLEIDERS
Haagse opleidingsschool aangevraagd
Nog dit kalenderjaar besluit het ministerie van OCW of er in de regio Den Haag een opleidingsschool
komt. Een opleidingsschool is een samenwerkingsverband van middelbare scholen en lerarenopleidingen
die samen verantwoordelijk zijn voor het opleiden van nieuwe leraren, voor een deel op de middelbare
school. Vijf scholen uit de risicoregio’s Den Haag en Haaglanden hebben hiervoor op 14 september een
subsidieaanvraag ingediend. Het zijn: de Johan de Witt Scholengroep, het Veurs Lyceum, Hofstad
Lyceum, Alfrink College (uit Zoetermeer) en Adelbert College (Wassenaar). De aanvraag is gedaan
samen met vier lerarenopleidingen: de Hogeschool Rotterdam, Inholland (Amstelveen), de TU Delft en
het Iclon (Leiden).
De vijf scholen zijn bereid (en in staat) om in 2010/2011 40 studenten van de vier opleidingen op te
leiden en te begeleiden. In 2011/2012 worden dit er 80. De scholen moeten daarnaast voldoen aan de
voorwaarden voor de kwaliteit voor hun begeleiding.
Als OCW positief beslist, krijgt de opleidingsschool € 120.000 subsidie in het eerste jaar, en € 200.000 in
het tweede jaar.

Vertegenwoordigers van de partijen die de Haagse opleidingsschool dragen, v.l.n.r. Kees Booij (rector
Veurs Lyceum), Ben Dijkmans (rector Adelbert College Wassenaar), Hans van der Moolen
(directievoorzitter Lerarenopleiding Hogeschool Rotterdam), Petra Pupping (personeelsfunctionaris Johan
de Witt Scholengroep / coördinatie stagiaires De Rode Loper), Kars Veling (algemeen directeur Johan de

Witt Scholengroep), Celine Manschot (ambassadeur Lerarenopleiding Hogeschool Rotterdam), Hans
Timmermans (rector Alfrink College Zoetermeer), Martin van der Harst (programmaleider De Rode
Loper), Jelger Schaaf (Hogeschool Inholland), Cor de Raadt (directievoorzitter Hogeschool Inholland
School of Education Amsterdam), Willem van der Wolk (ICLON, universitaire lerarenopleiding Leiden) en
Joke Hengefeld (rector Hofstad Lyceum). Martin Jacobs (universitaire lerarenopleiding TU Delft)
ontbreekt.

Wie wordt de Haagse Docent 2009?
Wie wordt de Haagse Docent van het Jaar 2009: Miranda Morin, docente op het Veurs Lyceum, of
Deodaat Peters, docent op het Rijswijks Lyceum? Om te kunnen winnen maakten ze commercials over
het leraarsberoep die worden vertoond op vrijdag 2 oktober, tijdens ‘Voor de klas’ in Theater aan het
Spui. Een deskundige jury bepaalt wie als beste uit de bus komt. Wethouder Sander Dekker (Onderwijs)
van de gemeente Den Haag maakt de winnaar bekend en reikt de Award en andere prijzen uit. De
finalisten zijn door de leerlingen van hun school voorgedragen. Miranda Morin (links op de foto),
afgestudeerd als psychologe en als docent, is docent maatschappijleer en zorgcoördinator op het Veurs.
Deodaat Peters, afgestudeerd aan de lerarenopleiding en aan een theateropleiding, is docent
geschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming (ckv) op het Rijswijks Lyceum. Hij is ook
leerlingbemiddelaar. De winnaar van de verkiezing is een jaar lang in de regio Den Haag ambassadeur
voor het leraarsberoep.
De verkiezing Haagse Docent van het Jaar helpt om de kwaliteiten van docenten op scholen in de Haagse
regio over het voetlicht te brengen. Ze wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden. Vorig jaar won
Jeroen van den Berg, docent drama en muziek van Hofstad Mavo, deze verkiezing.

Lesplaats van InHolland?
Op 25 september kwamen zeven scholen en de lerarenopleiding van Inholland bij elkaar. Ze onderzoeken
in de komende maanden de mogelijkheid om een groep studenten van de lerarenopleiding een groeiend
deel van hun opleiding in Den Haag te laten volgen. Een deel van de theoretische opleiding zal
plaatsvinden in Amsterdam. In dit deel doen de studenten met name vakkennis op. De resterende
opleidingsonderdelen volgen de studenten, net als hun stage, in Den Haag. De zeven scholen zijn: Maris
College, ISW, Veurs Voorburg, Atlas Onderwijsgroep, François Vatel, Aloysius College en Montaigne
Lyceum.
Meer informatie bij Mieke Rutten, e-mail: info@miekerutten.nl

VOOR BOS’SEN EN COACHES
Begeleiders kiezen hun opleiding
Het is de bedoeling dat er over twee jaar honderdtwintig geschoolde coaches op de Haagse scholen zijn –
per school vier – die zorgen voor professionele begeleiding van stagiaires en beginnende docenten. Na de
informatiebijeenkomst van het deelproject ‘Coachen en begeleiden’ op 29 mei kozen de aanstormende
begeleiders hun favoriete scholing. Vooral de trainingen voor (vak)coaches waren populair. Door de grote
belangstelling kunnen deze trainingen helemaal of voor een deel in Den Haag gegeven worden.
Ook gaven veel docenten zich op voor de leerroute voor School Video Interactiebegeleiding (SVIB),
verzorgd door het HCO. Die is inmiddels van start, en de eerste reacties zijn erg positief. Maandag 2
november is er om 15.30 uur op Hofstad Mavo opnieuw een bijeenkomst voor de contactpersonen van
dit deelproject. Deze contactpersonen krijgen hiervoor eind september een uitnodiging per mail. Meer
informatie bij Martin van Zanten, e-mail: m.vzanten@hofstadmavo.nl

VOOR DECANEN
Ook digitale promotie van 'Voor de Klas'
Het evenement ‘Voor de klas’ op vrijdag 2 oktober in Theater aan het Spui belooft weer aantrekkelijk te
worden voor de doelgroep: leerlingen uit de bovenbouw van havo-/vwo-scholen in Den Haag en
omgeving. Ze krijgen een flighttour langs de stands van de aanwezige lerarenopleidingen, en gaan
daarna in een workshop interactief bezig met de keuze voor het leraarsberoep. Aan het eind van de
middag wordt de Haagse Docent van het Jaar bekend gemaakt en geeft cabaretgroep ‘Op Sterk Water’
een voorstelling.
‘Voor de klas’ wordt voor de derde keer gehouden rond de Internationale Dag van de Leraar. Femke de
Talentscout zal de leerlingen weer welkom heten!

Het is inmiddels traditie dat Femke de Talentscout op een aantal scholen promotie maakt voor ‘Voor de
klas’, zoals hier op het Rijswijks Lyceum.

Educatieve minors voor bachelors
Nu de kans op een baan een rol speelt bij de studiekeuze is het aan te bevelen potentiële
bachelorstudenten aan een universiteit te wijzen op de mogelijkheid van een educatieve minor in het
derde studiejaar. Deze minors gaan officieel op 30 september van start. Ze leiden de studenten op tot
een tweedegraads lesbevoegdheid. In het onderwijs – zeker in het Haagse – zijn voorlopig nog
voldoende vacatures te vervullen.

VOOR P&O-MEDEWERKERS
'Entree' uit de startblokken
Nogal eens kunnen goede sollicitanten na gesprekken toch niet worden aangesteld. Bijvoorbeeld omdat
er een nóg betere kandidaat is. Omdat de wensen van de sollicitant rond een rooster niet kunnen worden
vervuld. Of omdat de kandidaat niet de ervaring heeft die de school zoekt.
Zo zijn er ook goede stagiaires die de school geen baan kan aanbieden bij gebrek aan een vacature. Het
is zonde om deze kandidaten ‘terug te geven aan de markt’. Door ze in een bestand te plaatsen kunnen
ze een belangrijke rol spelen in de bestrijding van het lerarentekort in Den Haag.
De Rode Loper heeft het initiatief genomen om deze kandidaten op te nemen in Entree, een bestand van
kandidaten. Dit werkt als volgt: De Rode Loper sluit een contract met Randstad Onderwijs. Randstad
krijgt de kandidaten aangeleverd door de deelnemende scholen en plaatst hen in het bestand. Daarna
kunnen scholen uit dit bestand putten om vacatures op te vullen. Inmiddels hebben zich tien scholen
aangemeld die in oktober met Entree beginnen.
De kosten voor deze dienstverlening bedragen € 1.500,- per jaar per school. De gemeente Den Haag
verleent een startsubsidie van € 30.000,-.

Interessante websites
www.Duizendjaarvoordeklas.nl
www.wordleraarinhetvo.nl

