
Raak je niet uitgepraat over je eigen vakgebied? En vind je het leuk om met jongeren
te werken? Word dan leraar en inspireer middelbare scholieren met jouw passie.  
Bij de Radboud Docenten Academie leiden we je op tot de leraar die jij wilt zijn.

De Educatieve Module leidt je in een half jaar op tot  
docent voor het voortgezet onderwijs. Je haalt een (be-
perkte) tweedegraads lesbevoegdheid. Daarmee kun je 
lesgeven in de onderbouw van havo en vwo en in het  
vmbo-t. De Educatieve Module volg je nadat je je  
bachelordiploma hebt gehaald. Het is dé manier om te 
ontdekken of lesgeven bij je past en/of om snel voor de 
klas te staan.

Wat leer je?
Je loopt vanaf de start van de opleiding stage en staat snel 
(begeleid) voor de klas. Naast het aanleren van pedagogische 
en didactische vaardigheden is ook je persoonlijke en profes-
sionele ontwikkeling belangrijk aandachtspunt. Veel van de 
vaardigheden die je ontwikkelt zijn ook waardevol buiten het 
onderwijs zoals leidinggeven, plannen, feedback geven en 
ontvangen en effectief communiceren.

Waarom kies je voor de Educatieve Module?
• Het is een goede manier om te ontdekken of het  

onderwijs iets voor je is.
• Het is de snelste route om voor de klas te kunnen staan.
• Met een Educatieve Module krijg je een vrijstelling voor 

het eerste half jaar van de Educatieve Master;  
onze eerstegraads lerarenopleiding

In welke vakken kun je de Educatieve Module volgen? 
Je volgt een vakspecialisatie van de Educatieve Module in één 
van de onderstaande varianten:
Bètawetenschappen 
Biologie   Scheikunde
Natuurkunde  Wiskunde
Taal- en Cultuurwetenschappen
Nederlands      Frans
Engels            Spaans
Duits              Grieks & Latijn
Mens- en Maatschappijwetenschappen
Godsdienst & Levensbeschouwing
Geschiedenis   Aardrijkskunde    

Wie zijn wij?
De Radboud Docenten Academie verzorgt universitaire 
docentenopleidingen voor studenten die leraar willen wor-
den in het voorgezet onderwijs. We werken samen met de 
verschillende faculteiten van de Radboud Universiteit en het 
omringende scholenveld. Ieder vanuit zijn eigen specialiteit, 
met een gezamenlij k doel: docenten opleiden die het verschil 
durven maken. Krachtige professionals die staan voor hun 
vakgebied, bij dragen aan de maatschapp ij en initiatief ne-
men voor veranderingen en vernieuwingen in het voortgezet 
onderwij s.

  
Educatieve Module
Word jij de docent van morgen? Haal na je bachelor een  
lesbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. 



Stage
Het programma van de Educatieve Module duurt een half 
jaar (30 EC). Hoe het is om docent te zijn, ervaar je het beste 
als je zelf voor de klas staat. Daarom loop je op dinsdag, 
woensdag en donderdag stage op een middelbare school (15 
EC). Maandag en vrijdag volg je colleges bij de docentenaca-
demie (15 EC). Tijdens je stage koppel je je praktijkervaringen 
aan de theorie die je leert. Andersom bieden de theorie en 
de opdrachten tijdens colleges je ruimte om te oefenen en 
ervaringen uit te wisselen en te verdiepen. 

Stageplaatsing 
Er is altijd een stageplek voor jou. Als je wilt beginnen aan 
de opleiding gaan wij op zoek naar een passende school. Wij 
hebben met een groot aantal scholen een nauwe samenwer-
king: dit zijn de zogeheten opleidingsscholen. Maar liefst 92% 
van onze studenten wordt geplaatst op een opleidingsschool.  

Toelatingseisen 
Om toegelaten te worden tot de Educatieve Module heb je 
een universitaire bacheloropleiding afgerond die aansluit 
bij één van de schoolvakken. Bekijk de toelatingseisen, de 
landelijke verwantschapstabel of neem contact op met onze 
studieadviseurs.

Hoe meld je je aan?
Je kunt je aanmelden van 1 tot en met 21 mei 2022 
>Ja! Ik meld me aan voor de Educatieve Module

Meer informatie
Voor meer informatie over onze opleidingen en andere vra-
gen kun je contact opnemen met één van de studieadviseurs 
van de Radboud Docenten Academie via studieadviseur@
docentenacademie.ru.nl. Neem voor alle contactmogelijk- 
heden een kijkje op onze website. 

 
 
Misschien ook interessant
Liever al in het derde jaar van je bacheloropleiding een lesbe-
voegdheid halen? Volg dan de Educatieve Minor.  
 
Wil je graag een eerstegraads lesbevoegdheid halen? Dan zijn 
deze opleidingen misschien interessant voor jou:

• Eenjarige Educatieve Master
• Tweejarige Educatieve Master
• Masterspecialisatie Science and Education 

voor de bètavakken

Daarom word je leraar
 
 Omdat er niks mooiers is dan werken met jongeren
 Omdat je jouw eigen vak fantastisch vindt
 Omdat je je kennis graag deelt met een nieuwe generatie
 Omdat in het onderwijs geen dag hetzelfde is
 Omdat je maatschappelijk relevant werk wilt doen
 Omdat je inspeelt op de actualiteit

Daarom kies je voor de Radboud Docenten Academie
 
 Kleinschalige en persoonlijke begeleiding
 Stageplaatsingspercentage van 100%,  
        waarvan 92% bij een opleidingsschool 
 Groot scholennetwerk in brede regio
 Je stageplaats is exclusief van jou en deel je niet met een duo
 We leiden je op tot een krachtige professional met  
        pedagogische trefzekerheid
 Er is veel aandacht voor eigen inbreng en creativiteit
 Onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid; 
        samen leren en ervaringen delen vormen de basis van ons                         
        onderwijs.

Nieuwsgierig geworden?  
Kijk dan ook eens onderstaand filmpje (scan de QR-code) of 
neem een kijkje op geefjepassiedoor.nl 
Daar vind je nog meer filmpjes en informatie over onze  
routes naar docentschap.

Meer informatie?
ru.nl/docentendacademie 

Volg ons ook op:

 facebook.com/radbouddocentendacademie 

 instagram.com/radbouddocentenacademie
 
 linkedin.com/school/docentenacademie/
 
 twitter.com/RDAcademie

Deze informatie is aan verandering onderhevig. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze tekst.
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