Hoe deel te nemen?
Praktische informatie
• Je bent een geïnteresseerde,
gemotiveerde en enthousiaste docent
in het voortgezet onderwijs (vmbo
t/m gymnasium) in de regio Den Haag.
• Een deelnemende school levert
bij voorkeur twee deelnemers.
Zo kun je met je collega doorpraten
over de lezingen en ontmoetingen
en opgedane inzichten en ideeën.
• Je volgt het hele programma; deel
name aan één of enkele onderdelen
is niet mogelijk.
• De groep bestaat uit maximaal
25 deelnemers.
• Data, tijden en locaties van
de bijeenkomsten vind je op
www.derodeloper.nu/dehaagselucifer
• De kosten per deelnemer bedragen
€ 250,- door de school te voldoen.

‘Inspirerend om na te
denken over waarom
ik doe wat ik doe
met mijn werk.’

Inschrijven
Aangestoken?
Geef aan je schoolleider door
dat je belangstelling hebt voor
De Haagse Lucifer. Hij of zij kan jou
vóór 15 september 2018 aanmelden
via het inschrijfformulier op:
www.derodeloper.nu/dehaagselucifer.

Heb je vragen?

‘Het is leuk om te horen
hoe er binnen andere
scholen wordt gewerkt.’

Stuur een e-mail naar:
info@derodeloper.nu

De mensen achter de Haagse Lucifer:
Frank Blaakmeer - docent Gymnasium Sorghvliet
Marianne van Horssen - docent Segbroek College
Charlotte van Thiel-Tuininga - rector Veurs Lyceum
Gert van den Ham - programmamanager
De Rode Loper
De Haagse Lucifer is onderdeel van De Rode Loper
en wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie
van de gemeente Den Haag.

Voor persoonlijke
en professionele
ontwikkeling

De sprekers
Ook in deze editie van de Haagse
Lucifer kun je kennismaken met
een aantal inspirerende sprekers.

24 september 2018
Sarina Wiegman

20 februari 2019
Leo Lucassen

Bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal

Historicus

Over teamontwikkeling en het creëren
van een veilig klimaat.

Over zin en onzin rond migratie.

29 oktober 2018
Ad van der Helm

2 april 2019
Willem Koops
ontwikkelingspsycholoog

Pastor St.-Jacobuskerk Den Haag

Over zijn verzet tegen de mode van

Over het nut van religie in de huidige tijd.

‘het puberbrein’.

28 november 2018
Muriël Bezemer
Hoofd educatie Nationaal Theater,
dramadocent en actrice

Over ‘makerschap’.

‘De interactie met,
in eerste instantie,
onbekende collega’s
is verfrissend en
waardevol.’

i
Bezoek www.derodeloper.nu/
dehaagselucifer voor actuele
informatie en het volledige programma.

Het programma
De Haagse Lucifer is een inspirerend en uitdagend programma voor
docenten in het voortgezet onderwijs (vmbo t/m gymnasium) in de
regio Den Haag. Het programma gaat uit van het principe dat je als
docent meer bent dan iemand die kennis en vaardigheden overdraagt.
Je bent ook inspirator, motivator en rolmodel. Kortom, iemand die
bepalend kan zijn voor de verdere ontwikkeling van leerlingen.
De Haagse Lucifer is er voor docenten
die zich van deze rollen bewust (willen)
zijn en hun horizon willen verbreden.

Vijf uitdagende lezingen
Herken je jezelf hierin? Dan nodigen we
je uit om in een reeks van vijf uitdagende
lezingen en ontmoetingen van gedachten
te wisselen met toonaangevende en
inspirerende mensen uit de wereld van
politiek, bedrijfsleven, kunst, wetenschap
en onderwijs. De ontmoetingen vinden
plaats op bijzondere Haagse locaties.
Als deelnemer doe je niet alleen mee
als ontvanger en gesprekspartner,
maar reflecteer je ook actief en creatief
met je collega-docenten op de thema’s
van de lezingen.

‘Door met elkaar in
gesprek te gaan worden
eigen visies verder
gevormd en versterkt.’

De Haagse Lucifer:
• geeft je de kans om je horizon te
verbreden en zo je eigen (profes
sionele) leven en de leerervaring
van je leerlingen te verrijken
• biedt gelegenheid om te reflecteren
op je eigen professionele en
persoonlijke ontwikkeling
• introduceert je in een netwerk van
geïnteresseerde en enthousiaste
collega-docenten

Tot nu toe hebben al 60 docenten in het
voortgezet onderwijs met succes deelge
nomen aan het Haagse Lucifer-programma.

Verbreed je
horizon. Laat
je inspireren.
Reflecteer op
je ontwikkeling.
Ontmoet collega-
docenten.

www.derodeloper.nu/dehaagselucifer

