Aanbeveling deelname aan congres OSR – OSH, 19 juni 2018
Op dinsdagmiddag 19 juni 2018 organiseren Opleidingsschool Rotterdam en
Opleidingsschool Haaglanden gezamenlijk een congres rond het thema Duurzaam
docentschap. Het recent opgerichte Netwerk Opleiden Docenten in Den Haag sluit
zich hier graag bij aan.
De drie erkende samenwerkingsverbanden richten jaarlijks meer dan 500
gekwalificeerde opleidingsplaatsen voor aankomende docenten in en leveren
daarmee een belangrijke bijdrage aan de aanpak van het kwantitatief en kwalitatief
lerarentekort. Bovendien vormen zij een platform voor het doorgaande gesprek
tussen de opleidingsinstituten en het scholenveld over de toerusting van zittende en
aankomende docenten en over de eisen die aan het lerarenberoep gesteld worden in
onze veranderende maatschappij.
Gebleken is dat het beroepsbeeld over de leraar in de maatschappij, deels terecht en
deels ten onrechte, niet altijd positief is, wat enerzijds de belangstelling voor het
docentschap en anderzijds de arbeidstevredenheid onder leraren negatief
beïnvloedt.
Tijdens het congres willen we het gesprek organiseren over de volgende relevante
vragen:
1. Wat voor leraren hebben we nodig? Welke kennis en vaardigheden hebben
docenten nodig om voorbereid te zijn op een duurzame loopbaan in het
onderwijs?
2. Hoe kunnen we binnen de opleidingsscholen (aankomende) docenten nog
beter voorbereiden op en blijven begeleiden naar een duurzame loopbaan in
het onderwijs?
Een goed gesprek over deze vragen vraagt om betrokken gesprekspartners. Vanuit
de scholen vragen we om de deelname en inbreng van vakdocenten en begeleiders.
Zij immers weten uit ervaring welke eisen goed onderwijs aan leerlingen van nu stelt
aan de kennis en vaardigheden van onderwijsgevenden. En we vragen om de
deelname en inbreng van locatiedirecteuren, want zij organiseren en faciliteren goed
onderwijs op de werkvloer en hebben als geen ander zicht op wat er in de praktijk
nodig is.
Vanuit de opleidingsinstituten vragen we om de deelname en de inbreng van de
docenten uit de vakgroepen. Zij hebben als geen ander kennis van de nieuwste
vakinhoudelijke en vakdidactische inzichten en mogelijkheden die aan de instituten
onderwezen worden.
En we vragen om de deelname en de inbreng van schoolleiders, bestuurders en
HRM-functionarissen omdat zij de kracht en de mogelijkheden hebben processen in
de ontwikkeling van het leraarschap te bevorderen en te sturen.
Ga voor duurzaam, meld je aan! Het kan vanaf nu via s.vd.loo@aoconsult.nl, onder
vermelding van congres OSR-OSH.

