
 

  

Radboud Docenten Academie 

Het beroepsbeeld van de Radboud docent VO    
 

Meer dan vakbekwaam: creatieve voorlopers 

VO-docenten die zijn opgeleid aan de Radboud Universiteit onderscheiden zich door een grondige en 
actuele kennis van het wetenschappelijke onderzoek in hun vakgebied en door hun scholing in creatief 
denken en handelen. Op basis hiervan zijn zij in staat om collega’s en leerlingen te enthousiasmeren 
bij het ontwikkelen van solide, innovatieve leerarrangementen. In het bijzonder zijn Radboud VO-
docenten in staat om leerprocessen van leerlingen zo vorm te geven dat leerlingen leren denken en 
hun eigen creativiteit kunnen ontwikkelen. Startbekwame Radboud VO-docenten kunnen uitgroeien 
tot de voorlopers in het onderwijs in hun discipline, technologische innovaties en vakoverstijgend 
onderwijs. Door hun zelfkritische en onderzoekende houding blijven zij voortdurend schaven aan hun 
visie op het schoolvak in een bredere context van het curriculum, de verhouding tot andere vakken, de 
aansluiting op vervolgstudie en beroep, en in het algemeen de maatschappelijke verhoudingen tot 
het vakgebied. 

 

Onderzoekende houding en pedagogische trefzekerheid 

VO-docenten van de Radboud Docenten Academie zijn nieuwsgierig en open naar de wereld. Zij zijn 
in staat om vanuit een positieve betrokkenheid leerlingen te inspireren, te activeren en te 
stimuleren tot leren van en met elkaar. Ze benutten hun kennis van actuele pedagogische, 
(vak)didactische en leertheoretische inzichten om sensitief in te spelen op onderwijsbehoeften van 
individuele leerlingen. Radboud VO-docenten ondersteunen leerlingen trefzeker in de ontwikkeling 
van hun sociale vaardigheden, hun identiteit en een constructief kritische (academische) houding. 
Radboud VO-docenten beschikken over voor het beroep relevante onderzoeksvaardigheden en gaan 
onzekerheid, onbekendheid en onvoorspelbaarheid niet uit de weg. Zij zoeken en onderzoeken dat 
wat nodig is om een steeds betere docent te worden en op een vindingrijke manier bij te dragen aan 
schoolontwikkeling. Voor deze docenten is een leven lang leren vanzelfsprekend.  

 

Krachtige professional met een sterke beroepsidentiteit 

Radboud VO-docenten beschikken over een sterk ethisch besef en verantwoordelijkheidsgevoel bij 
hun rol als docent in onze samenleving. Ze waaien niet met alle winden mee en zijn in staat om 
verschillende perspectieven te overwegen. Het zijn onafhankelijke denkers, met een authentieke 
visie en eigenheid, in contact met een steeds veranderende wereld en altijd gespitst op een 
(wetenschappelijke) onderbouwing van hun werkzaamheden. In een constructief kritische dialoog 
verbinden zij voortdurend hun eigen ervaring en kennis met nieuwe ontwikkelingen en beleid. Zij 
benutten en creëren individuele en collectieve professionele ruimte en zijn innovatief, gericht op 
resultaat, samenwerken en delen; zo dragen zij bij aan de ontwikkeling van de beroepsgroep, 
discussies op fora en in (vak)publicaties. Radboud VO-docenten zijn trots op hun beroep, hun 
opleiding en hun universiteit en dragen dit uit in de vorm van een open, kritische academische geest 
die anderen uitnodigt tot nieuwe perspectieven.  
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