
FACTSHEET VOOR BEGELEIDERS

Stage Educatieve Minor/Module
in een half jaar een beperkte tweedegraads bevoegdheid

Via de Educatieve Minor van de Radboud Docenten 
Academie kunnen derdejaars bachelorstudenten 
kennismaken met het beroep van leraar. Studenten 
die de bachelor afgerond hebben kunnen de Edu-
catieve Module volgen. Minor-/Modulestudenten 
worden in een half jaar opgeleid tot docent met een 
beperkte tweedegraads bevoegdheid.  

De Educatieve Minor/Module biedt een intensief traject 
voor studenten die al vroeg gemotiveerd zijn om na hun 
studie als academisch opgeleide docent in het voortgezet 
onderwijs aan de slag te gaan. Met de Educatieve Minor/
Module op zak is het bovendien mogelijk om één van 
onze masters in een verkort traject te volgen. Studenten 
worden dan o.a. vrijgesteld van de begeleide stage.   

Neem contact op met 
Esmée Bruggink, coördinator stageplaatsing RDA
stage@docentenacademie.ru.nl

Jaarlagen
vmbo-t en/of onderbouw havo/
vwo



Opbouw stage
De stage bestaat uit twee delen: 
stage a en stage b. In stage a 
leert de student de basistechnie-
ken van het lesgeven. Na uiterlijk 
2 weken begint hij/zij met het 
geven van (deel)lessen. Stage b 
focust op het functioneren als 
zelfstandig docent. De student 
verzorgt onder begeleiding een 
eigen lessenreeks.







Duur stage
20 weken (september – januari) 





Begeleiding en beoordeling
Tijdens stage a is de werkplekbe-
geleider aanwezig in de klas. In 
de loop van stage b bezoekt de 
WPB de lessen steeds minder. 
Aan het begin van de stage vindt 
er een startgesprek plaats met 
de schoolopleider, de WPB en de 
instituutsopleider. Zowel de IO 
als de vakdidacticus komen op 
lesbezoek. Stage a en b worden 
afgerond met een stagebeoor-
deling. Het formulier en andere 
instrumenten hiervoor zijn te 
vinden op de website.

Meer weten?

Scan de 
QR-codes

Beschikbaarheid student 
Studenten zijn per week 20 
klokuren beschikbaar op dins-
dag, woensdag, en/of donder-
dag. Daarbinnen lopen ze 6 tot 
8 lesuren stage. Op de overige 
dagen volgen ze college aan de 
docentenacademie. 



Beschikbaarheid begeleider
De begeleiding van een student 
vraagt in totaal ± 60 uur. Soms 
worden minor- of modulestu-
denten in duo’s geplaatst. In dat 
geval rekenen we ± 40 uur per 
student. Een student in dit tra-
ject kan worden begeleid door 
een docent van het betreffende 
schoolvak met een tweede- of 
eerstegraadsbevoegdheid.   

Stagetool 
De matching van stageplekken 
en studenten verloopt via de 
stagetool: docentenstage.ru.nl 
Schoolopleiders en stagebu-
reaus geven hun plekken door in 
de tool en worden daarna recht-
streeks op de hoogte gehouden 
van het plaatsingsproces.

Website                                Stagetool 
(o.a. stagewijzers)   
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