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Doelen én programma
Informeren over de educatieve minor/module bij de Radboud Docenten Academie
-

Kennismaken

-

Kenschets van opleiding (student & programma)

-

Samen opleiden

-

Begeleiden van minor/module studenten

Wie zijn jullie?
-

Op welke vraag/vragen wil je zo antwoord krijgen (chat)

-

Welke school/welk vak?
Minor of module student? Voortraject van je student?
Hoeveel jaar WPB? Al eerder educatieve minor/module studenten?

“Docenten in opleiding vinden dat hun
werkplekbegeleider de belangrijkste invloed
heeft op hun professionele ontwikkeling”
(Clarke et al., 2014)

FUNCTIES VAN DE EDUCATIEVE
MINOR/MODULE

1. (beperkte) 2e graadsbevoegdheid
2. Oriëntatie op het beroep van leraar in het vo
3. Persoonlijke ontwikkeling van de student
4. Vooropleiding (vrijstellingen) educatieve
masters

‘Het is een zwaar traject, echt een hogedrukpan, maar het kan
wel’.

‘Studenten zijn proactief, weten wat ze komen doen én kunnen
zichzelf goed organiseren’.

‘Ze komen wel echt helemaal op 0 binnen, lesopbouw,
klassenmanagement, ze weten er nog nauwelijks iets van, dat
is altijd wel schakelen als begeleider’.
‘Fijn dat deze studenten vakinhoudelijk sterk zijn óf snel bij zijn, ze
brengen dan echt een verrijking mee. Het is wel samen zoeken naar
de vertaling naar havo/vmbo én onderbouw’.

DE EDUCATIEVE MINOR/MODULE
•

De educatieve minor/module:
- een universitaire bachelor mét een (beperkte) 2e graads bevoegdheid.
* 2.5 jaar academische vakinhoud én domeinspecifiek onderzoek
* Half jaar educatieve minor/module
* 50% stage (420 uur / 15 ECTS)
Dinsdag, woensdag én donderdag (minimaal 2.5 dag op school), 4-6 lessen per week.
* 50% instituutsonderwijs (420 uur / 15 ECTS)
Onderwijs (maandagen én vrijdagen, opdrachten, tentamens)

•

De educatieve minor: in de academische bachelor

•

De educatieve module: na afronding van de academische bachelor.

NIET VOOR IEDEREEN?

•

Vakinhoudelijke bagage

•

Academische en zelfkritische houding

•

•

Nieuwsgierig/wil om te leren

•

Naar zichzelf durven kijken

Communicatieve basisvaardigheden

Wel: Algemene tendens
Niet: ‘programma’
Wel: Variatie in trajecten

DE OPLEIDING

Vakdidactisch specialist

Pedagoog

De student is een een academicus die
De student is naast vakinhoudelijk
de vakinhoud beheerst en die weet hoe ook pedagogisch onderlegd, zodat de
je die vakinhoud het beste kunt
student oog heeft voor
vertalen naar onderwijs dat
groepsprocessen en de jongeren
toegesneden is op verschillende
(adolescenten) kan ondersteunen in
doelgroepen van leerlingen.
de ontwikkelingen die ze doormaken.

Deze rol vind je terug in de
onderwijslijn vakdidactiek (VD).

Deze rol zie je voornamelijk in de
onderwijslijn algemene didactiek
(AD).

Professional
De student kan functioneren in een
team. Dat team omvat niet alleen de
collega-docenten van het eigen vak,
maar ook de andere docenten.
De student is zelfsturend in de
ontwikkeling van de professionele
identiteit.
Deze rol staat centraal in de
onderwijslijn persoonlijke en
professionele ontwikkeling (PPO).

DE OPLEIDING IN VOGELVLUCHT
Start
> Vakinhoud

Stage A
Observeren >> (Deel)lessen >> lessen
Begeleid
Leren kennen van de organisatie, begeleiders, leerlingen,
schoolvak

Stage B
Afronding
Lessenreeksen aan klassen
Startbekwaam voor de klas:
Begeleid
>>
Zelfstandig
1.
Pedagogische en
•
Beter in staat om eigen lesgeven te analyseren én
(vak)didactische
tot ontwikkeling te komen (systematisch a.d.h.v.
bekwaamheden
stageplan).
Leren kennen van zichzelf voor de klas/in een organisatie (Wat
•
Begeleiding op het plannen van reeksen én de
2.
Bekwaam in het zichzelf
komt er allemaal bij kijken, wat kan ik wel/wat vind ik lastig)
organisatie van het lesgeven aan klassen.
kunnen ontwikkelen als
Wil ik docent worden/onderwijs in? Wat moet ik daarvoor
•
Actieve deelname aan lesoverstijgende activiteiten
docent.
ontwikkelen én hoe?
(leerlingbesprekingen, ouderavonden, etc.).
Wie is de leerling? Wat is het vak?
Ik als docent > taakgericht werken
Zicht op zichzelf én het leren van de
leerlingen

> Academische
•
(zelf)kritische houding
> (zelf)organiserend
vermogen

•

> Communicatief

•

Mei & Augustus

AD

Intake (KIK)

Start: lessen/leren voorbereiden

Startweek
PPO
*opleiding
*Leraar worden
*Kennismaking

September
Start: wie is de leerling (Pedagoog)

VD

Oktober
November
December
Motivatie en
>>>>>
klassenmanagement
Leren van leerlingen
evalueren (formatief
evalueren)

Leren kennen van jezelf > leren in de praktijk > reflecteren
en evalueren > stageplan

Systematisch aan de eigen
ontwikkeling werken

Training Persoonlijk Leiderschap
Vakdidactiek >> domeinen, inhouden en vaardigheden binnen het schoolvak, vakdidactiek
(vakspecifiek leren van leerlingen), visie op het vak

Januari
Tentamens:
Stage B Stagebeoordelingsformulier
(handelen)
Kunnen ontwerpen van
Lessenreeks lessenreeksen
Kunnen evalueren van
Zelfevaluatie A lessenreeksen
Zelfevaluatie B Bewust bekwaam/onbekwaam
en grip op eigen ontwikkeling
Inzichtelijk maken functioneren
Portfolio & ontwikkeling

STAGEWIJZER

•

Beknopte weergave traject educatieve minor/module.

(1) Wat doet de student en wat mag u verwachten van de ontwikkeling?
(2) Welke ondersteuning lijkt gezien (1) wenselijk?
(3) Samen opleiden, wie komt op lesbezoek en welke aandachtspunten voor de beoordeling zijn er.

SAMENWERKING MET DE DOCENTENACADEMIE

Instituutsopleider

Schoolopleider

Mentor
Opleiders van
vakken
Radboud Docenten
Academie

Student

Werkplekbegeleider

Stageschool

STAGE A

> Hoe heeft de student zich
georiënteerd op de educatieve
minor/module? Welke beelden
van het leraarschap heeft de
student?
> Welke (vak)inhoudelijke
expertise en relevante
ervaringen brengt de student
mee?
> Wat wil de student leren?
> Welke stagedoelen en/of
beoordelingscriteria roepen
vragen op?
> Welke leervragen voorzien de
student en begeleider voor de
komende periode? Welke
aandachtspunten voor de
begeleiding?

<<< Stage A >>>

Oriëntatie op school; Kennismaking met sectie en team.
Observeren én eerste opstart met het geven van deellessen.

Oktober

Geleidelijke uitbouw naar 4-6 hele lessen per
week.

Meer zicht op de eigen ontwikkelpunten, de
Van de student mag een nieuwsgierige en proactieve houding
student verwerkt deze in een stageplan.
verwacht worden.
De student heeft interesse voor en zoekt
contact met leerlingen.
Denk o.a. aan ondersteuning bij
(1) Het voorbereiden van lessen, gebruik hiervoor het FOEO-formulier en/of denk aan het voordoen van en/of
samen voorbereiden van lessen.

Begeleiding en beoordeling

Denk bij het startgesprek (o.a.)
aan:

September
Activiteiten en
ontwikkeling student

Educatieve minor/module

(2) Het vertalen van feedback naar concrete handelingen in nieuwe lessen, bijvoorbeeld door het gericht
voordoen van les(delen) of co-teaching.

In deze fase komt de IO op lesbezoek. De student verwerkt feedback van begeleiders en IO in een stageplan.
Bespreek de voortgang en inhoud van het stageplan én denk mee hoe te werken aan leerdoelen, bv. gerichte
observaties bij collega’s.
Eind oktober/begin november vindt de beoordeling van stage A plaats door WPB (en SO). Deze beoordeling
focust zich op de grondhouding (wil om te leren én het maken van contact) én de eerste basisvaardigheden
als docent voor de klas.
Blik bij de beoordeling van stage A ook vooruit op de eisen m.b.t. stage B (streefniveau 2/3)

November
De student start met het werken met
lessenreeksen aan vaste klassen.

De student krijgt meer zicht op het leren van de
(individuele) leerlingen.

De student werkt systematisch aan de eigen
ontwikkeling (o.a.) middels het stageplan.

<<< Stage B >>>

Januari

De student kan in deze fase in toenemende mate zelfstandig functioneren voor/in de klas.

De student wordt, onder begeleiding, verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
evalueren van het leren van de leerlingen binnen een periode.

De student is een actief onderdeel van het team, doet mee aan lesoverstijgende activiteiten
(leerlingbespreking etc.).

De student neemt regie over het eigen leren en werkt aan de eigen ontwikkeling.
Gedurende stage B is het wenselijk om (in opbouwende mate) minder aanwezig zijn tijdens de lessen (LOLA). Overleg bij twijfels over deze
opbouw in zelfstandigheid met de IO.
Tijdens stage B komt de vakdidacticus op lesbezoek. Eind januari vindt de beoordeling van stage B plaats door WPB en SO. Evalueer tijdig (begin
december) welke stappen de student nog moet zeggen voor succesvolle stageafronding, bv. door de single-point-rubrics samen in te vullen.

SAMENWERKING MET DE DOCENTENACADEMIE

Contactmomenten
September

Startgesprekken (student, WPB, SO/IO)

Oktober

Lesbezoek IO

November

Stage A
Tentamen lessenreeks (feedback op plannen)

December

Lesbezoek VD

Januari

Stage B

https://www.ru.nl/opleidingen/lerarenopleidingen/voor
-stagebegeleiders/educatieve-minor-module

Evaluatie
 Welke vragen zijn nog niet beantwoord?
Voor in de chat – ter feedback:
 Wat vond je het meest informatief?
 Welke inhoud was het minst relevant?
 Waar zou je meer over weten willen?
 Andere punten ter feedback

DATA VOLGENDE SESSIES
OP DE CAMPUS maandag van 16.00-20.00 uur (incl. diner)
 19 september 2022
ONLINE op de maandagen van 16.00-17.00 uur
 03 oktober 2022
 28 november 2022
 13 februari 2023
 20 maart 2023
 12 juni 2023
Voor het hele programma kijk op docentenacademie/stage/begeleiders
Uitnodiging volgt!

DANK
VOOR JE DEELNAME
Maandag 27 juni 2022

