Factsheet: tweedegraads plus
Co-creatie:
hoe ziet dat er uit?

De Rode Loper is een samenwerkingsverband van 41 scholen voor voortgezet
onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De Rode Loper richt zich
op het versterken van de kwaliteit van de mensen voor de klas, en bestrijdt zodoende
het kwalitatieve lerarentekort in de Haagse regio. In Den Haag wordt een relatief hoog
percentage lessen on(der)bevoegd gegeven.

Vier leraren halen
praktijkvoorbeelden op

Doelstelling
Gezamenlijk inrichten
van module

Inventariseren &
vaststellen onderwerp

Een module:
hoe ziet dat er uit?
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Eén docent van
opleiding (HU)
ontwikkelt lesstof die
daarbij aansluit

•
•

In de periode 2013-2016 zijn vijf modules ontwikkeld:
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•
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Inschrijving

Vier face-2-face
groepsbijeenkomsten
op locatie in de regio

Opdrachten via online
omgeving

Zelfstudie
via computer

2.
3.
4.

Blended learning
hoe ziet dat er uit?

5.

+

+

Communicatie met
de docent

Kostenplaatje
Deelname per module		
Subsidiëring rijk 50%		
Eigen bijdrage deelnemer of school

€ 650,00
€ 325,00
€ 325,00

Communicatie met
de groep

+

Face-2-face
Docent voor groep in
de klas

Praktijkgericht onderzoek
Toetsen en beoordelen
Differentiëren in de klas
ICT-rijk onderwijs
Óp naar de rekentoets

De voordelen van de modules zijn:
1.

Informatiebijeenkomst

Ontwikkelen van 6 laagdrempelige eerstegraads modules
60 deelnemers

Kennis en vaardigheden zijn direct
toepasbaar in de lespraktijk;
Kunnen delen van kennis en ervaringen met
vakgenoten en uitbreiden van netwerk;
Tussentijds veelvuldig contact met docent
via online omgeving;
De module wordt gegeven door een
deskundige docent met praktijkervaring;
Professionalisering op geaccrediteerd
masterniveau, die aansluit bij de eigen
lespraktijk.

Resultaten van de Rode Loper
125 Deelnemers hebben een module met goed gevolg afgerond.
Van de 125 deelnemers zijn 4 deelnemers verder gegaan met een masteropleiding.
De pilot is formeel afgerond maar de Rode Loper is nu alweer bezig met het
ontwikkelen van nieuwe modules. Daarbij maken zij gebruik van co-creatie.
De modules “praktijkgericht onderzoek” en “toetsen en beoordelen” worden
nog steeds gegeven door de Hogeschool Utrecht. Daar kan elke leraar zich voor
inschrijven. Kijk voor meer informatie op www.derodeloper.nu

Professionaliseren met laagdrempelige eerstegraads modules voor tweedegraads docenten. Hoe heeft de Rode Loper dat opgezet?

