Den Haag: dé
docentenstad
van Nederland!
Er dreigt een groot lerarentekort in het Haagse Primair Onderwijs. Als
er niks gebeurt loopt dit tekort de komende jaren op tot wel 11%. Dit
schrikbeeld willen zo’n 20 Haagse schoolbesturen en de gemeente
Den Haag voorkomen en daarom is het project Klassewerk gestart.
Doel: voldoende goede leraren voor de Haagse basisscholen!
Een gesprek met Tingue Klapwijk, leerkracht op Montessorischool
Valkenbos en voorzitter van de projectraad van Klassewerk.
Tingue vertelt met veel enthousiasme over het vak van leerkracht. Ze

beter keuzes maken en kijkt ze wat binnen de mogelijkheden ligt en wat

werkt inmiddels 15 jaar als leerkracht op Montessori Valkenbos. Sinds een

echt nodig is. En doet ze dus ook weleens dingen niet.

aantal jaar in combinatie met de taak van rekencoördinator en remedial
teacher, en geniet nog elke dag van het werken met kinderen. ‘Je bent als

Lesgeven in een grote stad als Den Haag is heel divers. ‘Er zijn heel veel

leerkracht heel belangrijk in het leven van kinderen en je kunt voor hen

verschillende scholen en de stad Den Haag heeft een groot aanbod om

echt het verschil maken. Leerkrachten hebben impact op het leven van

‘buiten de klas’ te ervaren waarover in de klas geleerd wordt. Denk aan

kinderen. Dat doe je door er voor ze te zijn, door je te interesseren in wie

het bezoeken van een museum, het maken van een stadswandeling etc.

ze zijn en door naar ze te luisteren. Zo creëer je als leerkracht een veilige

Samen met de gemeente Den Haag streeft Klassewerk er naar om het

omgeving waarin kinderen tot leren kunnen komen. Daarnaast heb je als

werken als leerkracht in Den Haag zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

leerkracht heel veel vrijheid en is iedere dag anders als je voor de klas

Zo worden de mogelijkheden onderzocht om woonruimte te regelen voor

staat. Het is echt een heel afwisselende baan!’

mensen die van buiten Den Haag hier les willen gaan geven en willen we
ondersteunen bij het opbouwen van een netwerk. We willen van

Klassewerk van start

Den Haag echt dé docentenstad van Nederland maken!’

Samen met vier andere betrokkenen uit het Haagse basisonderwijs vormt
Tingue de projectraad van Klassewerk. Onder leiding van projectleider

Mooi beroep

John Swildens geven ze sturing aan het project. Klassewerk heeft drie

Volgens Tingue kunnen leerkrachten zelf ook bijdragen aan een beter

doelen:

imago voor het vak van leerkracht. De laatste tijd is er vooral veel aan-

•
•
•

Meer mensen interesseren voor werken op Haagse basisscholen

dacht voor wat er niet zo leuk is aan werken in het onderwijs en dat

Meer mensen zo goed mogelijk laten opleiden

waar mensen ontevreden over zijn. Tingue zegt: ‘Het is belangrijk om als

Mensen zo lang mogelijk met plezier in dienst houden

leerkracht te bedenken: waarom heb ik ooit voor het onderwijs gekozen

In december 2017 is er een informatieavond georganiseerd over werken

en wat vind ik echt leuk aan dit vak? Door daar als leerkrachten meer over

op de basisschool. Tingue vertelt: ‘We hoopten vooraf op een opkomst

te vertellen, gaat er meer aandacht naar wat er zo bijzonder is aan het vak

van ongeveer 30 personen. Dat dit er wel 200 werden overtrof al onze

van leerkracht en hebben we een heleboel ambassadeurs! Leerkracht is

verwachtingen! Daarom organiseren we op 7 maart 2018 opnieuw een

het mooiste en belangrijkste beroep dat er wat mij betreft bestaat.

event Leraar van buiten. Dit keer in samenwerking met De Rode Loper. En

En…vergeet daar niet van te genieten!’

in april volgt een open scholenweek waarin geïnteresseerden de
mogelijkheid hebben om op verschillende basisscholen mee te lopen’.

Kijk voor meer informatie op: www.klassewerkdenhaag.nl
En volg Klassenwerk via Facebook en Twitter.

De kunst van keuzes maken
Om mensen zo lang mogelijk met plezier in dienst te houden is het vol-

Op 7 maart 2018 organiseert Klassewerk Den Haag samen met

gens Tingue belangrijk dat er binnen het onderwijs meer keuzes gemaakt

zusterorganisatie De Rode Loper (VO) een informatiebijeenkomst

worden: wat is nou echt belangrijk en wat draagt echt bij aan het geven

voor potentiele zij-instromers voor het PO en VO. Als vervolg op deze

van goed onderwijs? Hierin speelt de schoolleider een essentiële rol. Maar

bijeenkomst wordt er in de week van 9 april 2018 een open scholen-

ook leerkrachten hebben hier invloed op. ‘Leerkrachten vragen veel van

week georganiseerd. In deze week is er de gelegenheid om op

zichzelf en leggen de lat vaak heel hoog. Ook doen leerkrachten veel

verschillende scholen mee te kijken en mee te lopen. Deelnemen aan

dingen omdat ze het idee hebben ‘dat het moet’. Tingue heeft die

deze open scholenweek kan door je van te voren op te geven en door

ervaring zelf ook uit haar eerste jaren als leerkracht. Inmiddels kan ze veel

de informatiebijeenkomst van 7 maart bij te wonen.
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