
ROTTERDAMSE 

BEURS
LERAREN

Leraren en pedagogisch medewerkers in Rotter-
dam maken het verschil. Met succes, want dank-
zij Rotterdamse leraren halen leerlingen betere 
onderwijsresultaten, hogere diploma’s en vallen 
zij minder vaak uit. Een knappe prestatie in een 
stad waar de opdracht voor het onderwijs groot 
is. Vakkennnis en didactiek zijn van belang in het 
onderwijs, net als de pedagogische relatie met 

leerlingen. Dit betekent dat je je als leraar steeds 
verder moet kunnen ontwikkelen. De gemeente 
Rotterdam en schoolbestuurders investeren daar-
om continu in initiatieven en activiteiten om lera-
ren blijvend te ondersteunen. Met de Rotterdam-
se Lerarenbeurs maak je gemakkelijk een nieuwe 
stap in jouw ontwikkeling.
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DOEL
Het bevorderen van de professionalisering  

van individuele of samenwerkende leraren.

INHOUD 
Met de Rotterdamse Lerarenbeurs krijgen leraren 

de ruimte om zich verder te ontwikkelen door een 

opleiding, cursus, stage of coachingstraject te vol-

gen. Dit kan individueel of samen met collega’s, bij-

voorbeeld voor een onderzoeksproject of voor het 

opzetten van een professionele leergemeenschap. 

VOOR WIE
Pedagogisch medewerkers op Rotterdamse 

vve groepen, leraren met een lesbevoegdheid  

op Rotterdamse scholen in het basisonderwijs,  

speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, voort- 

gezet speciaal onderwijs en het mbo. De voor- 

waarde is een vaste aanstelling van minimaal  

0,575 fte.

SPECIFICATIES
De beurs bedraagt maximaal € 2.000 per persoon. 

Een aanvraag voor een groep bedraagt maximaal 

het meervoud van het bedrag per persoon met een 

maximum van € 10.000. Je kunt slechts één keer 

gebruik maken van de beurs. Activiteiten georgani-

seerd door scholen of het bestuur vallen niet onder 

de Rotterdamse Lerarenbeurs. Ook de opleidingen 

waar het rijk beurzen voor beschikbaar stelt, zoals 

die om een andere of hogere bevoegdheid te halen, 

zijn uitgesloten evenals studiereizen. Voor 2017 is 

een totaalbudget gereserveerd van € 650.000.  

Aanvragen worden toegekend in volgorde van 

indiening en toegekend tot het plafond van het 

budget is bereikt. 

In 2016 vroegen 413 leraren de beurs aan voor een 

gemiddeld bedrag van € 1.000. Eventuele vervan-

gingskosten kunnen met de beurs betaald worden, 

met een maximum van € 50 per uur tot maximaal 

een kwart van de aanvraag. We verzoeken je om 

hier bescheiden mee om te gaan, want hoe lager 

het bedrag van de aangevraagde beurzen, hoe  

meer leraren er gebruik van kunnen maken.

•  Beschrijf je motivatie voor de Rotterdamse 

Lerarenbeurs zo duidelijk mogelijk: wat ga je 

ermee doen, met welk doel, wat merken je 

leerlingen ervan en hoe wil je de opgedane 

kennis delen met jouw collega’s? Een com-

missie beoordeelt de aanvragen op inhoud. 

Aanvragen met een matige motivatie  

kunnen worden afgewezen.

•  Jouw leidinggevende geeft een advies en 

zijn of haar handtekening op de aanvraag. 

Dit is belangrijk omdat op school/de in-

stelling mogelijk het rooster moet worden 

aangepast op het moment dat jij aan de 

slag gaat met de beurs.

•  De formele route loopt via het instellings-

bestuur. Zij dienen de aanvraag in bij de  

gemeente en de beurs ontvang je via hen. 

De gemeente wil echter zo snel moge-

lijk jouw aanvraag beoordelen. Dien de 

aanvraag daarom ook zelf direct in bij de 

gemeente. Dit doe je door het aanvraag-

formulier in te vullen en te printen zodat 

je er de handtekeningen op kunt plaatsen. 

Scan vervolgens de geprinte versie en stuur 

dit op per e-mail samen met het ingevulde 

digitale aanvraagformulier. Jouw aanvraag 

wordt op deze manier gemakkelijker  

verwerkt.

•  De gemeente selecteert op volgorde van 

binnenkomst. Zodra het gehele budget 

besteed is geldt het op-is-op principe.

•  Met het aanvragen van de beurs ga je  

akkoord met de bijbehorende voor- 

waarden. Deze zijn te vinden op  

www.onderwijs010.nl/lerarenbeurs.

HANDIGE 
TIPS!
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GERDIEN MADERN (32) werkt sinds vier jaar als 
leerkracht, sinds dit jaar voor groep 1 en 2 op 
basisschool Müllerpier. Momenteel volgt zij dankzij 
de Rotterdamse Lerarenbeurs een opleiding tot 
kinderyogadocent. Omdat zij het belangrijk vindt 
dat kinderen in een drukke stad als Rotterdam rust 
in zichzelf vinden. Inmiddels maakt zij regelmatig 
tijd voor kinderyoga en meditatie in haar groep 
en onderzoekt ze hoe ze haar kennis in de praktijk 
structureel vorm kan geven. 

Gerdien: “Ik vind het geweldig dat dit mogelijk is. 

Het is goed dat de gemeente investeert in hun leer-

krachten, zodat ze ook een opleiding kunnen volgen 

die enigszins out-of-the-box is. Het is snel geregeld. 

Eigenlijk zou iedereen het aan moeten vragen.”

DOMINIQUE KEUPERS (27) werkt sinds vijf jaar 
als gymdocent op de Theresia school voor Lekker 
Fit! Rotterdam. Volgens haar motiveert de Lera-
renbeurs leraren om aan de slag te gaan met hun 
eigen ontwikkeling. Met hulp van de Rotterdamse 
Lerarenbeurs deed zij de opleiding tot gedrags-
coach aan de Windesheim. Hiermee word je het 
aanspreekpunt op school als het gaat om gedrags-
problematiek. 

Dominique: “Een leuke en interessante opleiding! 

Je leert veel over verschillende soorten problema-

tiek, je leert van elkaar en van elkaars ervaringen. 

Ik breng het geleerde direct in de praktijk door 

bijvoorbeeld de zorgstructuur op school door te 

lichten. Deze opleiding heeft niet alleen een meer-

waarde voor mij, maar ook voor mijn collega’s. 

Samen kijken we met een nieuwe blik naar toe- 

komstige plannen.”

WILLEM FRERIKSEN (63) is docent algemene 
techniek aan het Schreuder College in Slinge. Hij 
werkt al dertig jaar als docent. Met de Rotterdam-
se Lerarenbeurs volgde hij, samen met collega’s, 
de training ‘coach, een vak apart’. Zij leerden hier 
coachende gesprekstechnieken. De Lerarenbeurs 
vindt hij een goed initiatief omdat je kunt kiezen 
voor een opleiding die bij jouw wensen past. 

Willem: “Deze training past binnen de werkwijze van 

de school. Ik gebruik de gesprekstechniek nu re-

gelmatig en de leerlingen merken een verandering. 

Het was ook leuk om dit samen met mijn collega’s 

te doen, we zijn er nu veel mee bezig op school en 

passen het direct in de klas toe. Dit is iets wat past 

bij onze doelgroep.”

LEES DE
ERVARINGEN

AANVRAGEN
Op www.onderwijs010.nl/lerarenbeurs vind je 

meer informatie en kun je tot en met 31 maart 

a.s. jouw aanvraag voor een Rotterdamse 

Lerarenbeurs 2017 indienen via het inschrijf-

formulier. Vergeet niet om daarnaast ook je 

aanvraag in te dienen bij jouw schoolbestuur.
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