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VOOR SCHOOLLEIDERS
Nog geen groen licht voor opleidingsschool
Het ministerie van OCW heeft het besluit over de toekenning van
subsidie voor de opleidingsschool Haaglanden opgeschort. De negen
partners krijgen tot 1 juni de tijd om de samenwerking verder uit te
werken. Dan velt de accreditatiecommissie opnieuw een oordeel. Bij
een positieve reactie zal het ministerie alsnog de subsidie toekennen.
Mary Scholten (P&O Alfrink College) en Martin van der Harst,
programmamanager van De Rode Loper, zullen de projectleiding op zich nemen. De risicoregio
Haaglanden en het VO-Platform (VOP) hebben hiervoor geld beschikbaar gesteld.

In de opleidingsschool Haaglanden i.o. werken samen: de Johan de Witt Scholengroep, het Veurs
Lyceum, Hofstad Lyceum, Alfrink College (Zoetermeer) en Adelbert College (Wassenaar), en de
Hogeschool Rotterdam, Inholland (Amstelveen), de TU Delft en het Iclon (Leiden).
De vijf middelbare scholen willen in 2010-2011 40 studenten van de vier opleidingen opleiden en
begeleiden. In 2011-2012 kunnen dit er 80 worden. De scholen moeten niet alleen aan kwantitatieve,
maar ook aan kwalitatieve voorwaarden voldoen op het gebied van de begeleiding.

Experiment coöperatieve lerarenopleiding

In september van dit jaar kunnen mogelijk 20 à 25 Haagse studenten
starten aan een vierjarige opleiding van hogeschool Inholland voor
leraar.
Het betreft het Experiment: Coöperatieve Lerarenopleiding Haaglanden. Dat wil zeggen: een
samenwerking van Inholland met acht scholen voor voortgezet onderwijs in de Haagse regio die vmbo
aanbieden. Het experiment richt zich weliswaar op het vmbo, maar de studenten zullen een regulier
tweedegraads diploma krijgen. Inholland verzorgt het theoretische deel van de opleiding (de vakkennis)
in Amsterdam, de andere delen van de opleiding vinden plaats in Den Haag, inclusief de stage.

Deze maanden vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid van de coöperatieve lerarenopleiding.
De coöperatieve lerarenopleiding wil meer jongeren de mogelijkheid bieden om grotendeels in Den Haag
hun opleiding tot leraar te volgen. Nu ontbreekt zo’n opleiding – met uitzondering van de HALO. Dit
gemis zorgt voor een relatief lage instroom van Haagse studenten in de opleidingen tot leraar.
Inholland probeert zo de eerdere afwijzing van de staatssecretaris om een nevenvestiging van hun
lerarenopleiding te starten in Den Haag te compenseren.
De acht scholen zijn: Aloysius College, Atlas Onderwijsgroep, François Vatel, en Montaigne Lyceum,
Maris College, ISW (Wateringen), Veurs Voorburg en ’s Gravendreef College.
Meer informatie bij kwartiermaker Mieke Rutten, e-mail: info@miekerutten.nl

Laatste verkiezing Haagse Docent
Na twee afleveringen is de verkiezing van de Haagse Docent van het Jaar beëindigd. Dit was een
gezamenlijke activiteit van De Rode Loper en de gemeente Den Haag. Deodaat Peters, docent
geschiedenis en ckv van het Rijswijks Lyceum, won de verkiezing van 2009. Hij is daarmee de laatste
Haagse Docent van het Jaar. Wethouder Sander Dekker (Onderwijs) van de gemeente Den Haag reikte
hem op 3 oktober de Award en andere prijzen uit.
De verkiezing was bedoeld om de kwaliteiten van de docenten op scholen in de Haagse regio over het
voetlicht te brengen. De animo van de scholen voor deze verkiezing bleek echter klein. Waren er voor de
eerste verkiezing zes kandidaten genomineerd door hun school, de afgelopen keer waren dat er slechts
twee. De regiegroep van De Rode Loper besloot daarom te stoppen met de verkiezing.
De gemeente Den Haag heeft een nieuwe prijs in het leven geroepen voor een school, docent of
leerlingen die zich onderscheiden met een bijzondere prestatie. Deze prijs wordt voor het eerst in
september 2010 uitgereikt.

V.l.n.r. wethouder Sander Dekker, winnaar Deodaat Peters en juryvoorzitter David Rietveld (Haags
gemeenteraadslid).

VOOR BOS’SEN EN COACHES
Nieuwe opleidingsronde coaches
Ook in schooljaar 2010-2011 wil De Rode Loper weer een aantal
ervaren docenten enthousiasmeren voor een gericht opleidingstraject
tot coach of Begeleider op School (BOS). Daarom wordt er op
maandag 8 maart een bijeenkomst gehouden op Hofstad MAVO.
Tijdens deze bijeenkomst evalueren de scholen die deelnemen aan
dit deelproject de verschillende opleidingstrajecten van het afgelopen
jaar. Zodoende kunnen de inschrijvingen voor 2010-2011 nog gerichter plaatsvinden en kan de beoogde
kwaliteit van de coaches en begeleiders daadwerkelijk behaald worden.
Het gaat hier om het deelproject ‘Coaching en begeleiding van nieuwe docenten en stagiaires’ van de
Rode Loper. Een van de kwantitatieve doelstellingen hiervan is het opleiden van 120 coaches en/of
begeleiders voor augustus 2011.
Dit schooljaar (2009/2010) zijn er al zo’n 96 ervaren docenten gestart met een opleidingstraject voor
coach, Begeleider op School (BOS) of SchoolvideoInteractieBegeleider (SviB’er). Deze docenten zijn
allemaal werkzaam op een van de dertig deelnemende scholen van dit project. Deze scholen bevinden
zich allemaal in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg. De bedoeling is dat ervaren docenten, die
straks zijn opgeleid tot coach, begeleider of BOS het talent van de nieuwe docenten en stagiaires
optimaal weten te ontplooien. Een succesvolle entree in het onderwijs beperkt immers het aantal
afvallers en draagt wezenlijk bij aan het bestrijden van het lerarentekort in de risicoregio Den Haag.
Overigens gaat het bij dit deelproject niet alleen om kwantiteit, maar zeker ook om de kwaliteit!
Meer informatie over het deelproject ‘Coaching’ of over de bijeenkomst op 8 maart is te verkrijgen bij
Martin van Zanten, deelprojectleider ‘Coaching’, M.vZanten@hofstadmavo.nl

VOOR DECANEN
Digitale werving bovenbouwleerlingen
De Rode Loper werft bovenbouwleerlingen van havo/vwo-scholen in de Haagse regio vanaf de
voorjaarsvakantie via internet. Het evenement ‘Voor de klas’ wordt niet meer voor hen georganiseerd en
het project ‘Hofvijver’ is omgedoopt tot project Digitale werving.
Het bleek moeilijk om de bovenbouwleerlingen via hun eigen scholen te werven voor het leraarsberoep.
De scholen moeten hiervoor tijd en mensen vrijmaken en de werkwijze was omslachtig. Daarom heeft de
regiegroep van De Rode Loper besloten deze doelgroep op eigentijdse wijze via internet en direct mail te
benaderen. De nieuwe campagne heeft als thema ‘Leraar. Elke dag een andere baan.’
Na de voorjaarsvakantie gaat een nieuwe website online en wordt er geadverteerd via populaire sites als
Google, Marktplaats en Hyves, om de bovenbouwleerlingen naar deze site te lokken.

Ook hbo- en wo-studenten worden met dezelfde middelen digitaal benaderd. Er is namelijk verrassend
groot aantal studenten die interesse hebben in een opleiding tot leraar. Dat blijkt onder andere uit de
inschrijving voor de educatieve minors van universitaire bachelorstudenten.

VOOR P&O-MEDEWERKERS
Kandidaten uit de 'stille reserve'
In opdracht van het ministerie van Onderwijs heeft het ABP 158
kandidaten gevonden die mogelijk benoemd kunnen worden als
leraar in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg. Het zijn
mensen die in deze gemeenten wonen, na 1990 zijn afgestudeerd
aan een lerarenopleiding, niet in het onderwijs werken maar te
kennen geven dat ze daar wel interesse in hebben, onder bepaalde
voorwaarden.
Deze 158 mensen vormen de zogeheten ‘stille reserve’. Minister Plasterk vraagt de risicoregio’s deze
groep benaderen om het lerarentekort te verkleinen.
Een eerste screening laat zien dat circa vijftien van de 158 personen zouden een tekortvak kunnen
geven. Deze selecte groep wordt binnenkort benaderd voor een gesprek. Het streven is om per 1
september geschikte mensen uit de stille reserve te benoemen in vacatures op de scholen van De Rode
Loper.

Entree gaat door met nieuwe partner
De Rode Loper heeft onlangs de samenwerking met Randstad Onderwijs opgezegd voor Entree, het
kandidatenbestand van Haagse scholen.
In plaats daarvan wordt onderhandeld met een nieuwe partij die het kandidatenbestand opzet waaruit
scholen met vacatures kunnen putten. Kandidaten zijn sollicitanten die in een procedure als tweede
eindigden en getalenteerde stagiaires voor wie een stageschool geen vacature heeft, maar die wel
behouden moeten blijven voor de Haagse regio.
Entree is gestart met tien scholen van De Rode Loper. Stappenplannen voor het aanmelden van
kandidaten en vacatures staan op de website www.derodeloper.nu

Nieuwe website
De website van De Rode Loper wordt vernieuwd. Op de homepage zullen diverse doelgroepen sneller te
vinden zijn. Ook wordt de site interactiever met een poll en een zoekfunctie.

