
Lerarenopleider algemene didactiek / pedagogiek (regio Limburg) 

In een wereld waar we steeds meer van vragen, zijn mensen nodig die willen bijdragen aan 
het onderwijs. Docenten en kritische denkers voor de klas. Als lerarenopleider leid je 
docenten op voor het voortgezet onderwijs. Zo help jij een nieuwe generatie leraren op te 
staan. 
 
Ter uitbreiding en versterking van ons team zijn we voor de regio Zuid- en Midden-Limburg 
op zoek naar een lerarenopleider. De Radboud Universiteit is een samenwerking aangegaan 
met de Universiteit Maastricht om meer academici op te leiden voor de regio Midden- en 
Zuid-Limburg. Als opleider neem je een centrale rol in het vormgeven en uitvoeren van deze 
samenwerking. Je geeft onderwijs op locatie in Limburg en onderhoudt daar de contacten 
met scholen. 
 
Als lerarenopleider ontwikkel en verzorg je de algemeen didactische en pedagogische 
onderdelen van de opleiding. Samen met stagebegeleiders en vakdocenten van de 
opleidingsschool ben je betrokken bij de begeleiding en beoordeling van studenten in de 
praktijk. Je legt hiervoor lesbezoeken af. 
 
In jouw functie verbind je wetenschappelijk onderzoek aan de onderwijspraktijk. Je draagt 
bij aan de opleiding van eerste- en tweedegraads leraren, die door hun studie beschikken 
over grondige en actuele kennis van het wetenschappelijk onderzoek in hun vakgebied. 
Mogelijk ben je inzetbaar voor andere werkzaamheden binnen de Radboud Docenten 
Academie en/of regionale en landelijke projecten. De grootte van de aanstelling wordt in 
overleg bepaald en is afhankelijk van de inzetbaarheid voor deze andere werkzaamheden. 

Profiel 
• Je hebt een afgeronde universitaire opleiding in onderwijskunde of pedagogische 

wetenschappen. Bij voorkeur ben je gepromoveerd. 
• Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring met het opleiden en begeleiden van 

(aanstaande) docenten. 
• Je bent aantoonbaar actief betrokken bij ontwikkelingen en vernieuwingen in het 

onderwijs, zoals Samen Opleiden & Professionaliseren. Je hebt een duidelijke visie op 
leren en onderwijzen en bent vaardig in het ontwerpen van vernieuwend onderwijs. 

• Je bent didactisch en communicatief sterk en beschikt over innovatief vermogen. 
• Je bent in staat te verbinden en samenwerking vorm te geven. 
• Je hebt ervaring met projectmatig werken. 
• Je hebt een Basiskwalificatie Onderwijs of de bereidheid om deze te behalen. 



Wij zijn 

De Radboud Docenten Academie verzorgt de universitaire lerarenopleidingen van de 
Radboud Universiteit gericht op het voortgezet onderwijs. Wij verzorgen educatieve minors 
voor bachelor studenten en educatieve masters voor afgestudeerden die docent willen 
worden in het voortgezet onderwijs. 
 
Ook verrichten we (vak)didactisch onderzoek, in nauwe samenwerking met de 
opleidingsscholen. Dit onderzoek kent een voortdurende interactie tussen theorie en 
praktijk: onderzoekers maken gebruik van praktijkervaringen en hun onderzoeksresultaten 
dragen bij aan de verbetering van de onderwijspraktijk. Daarnaast verzorgen we samen met 
de faculteiten nascholing voor docenten en schoolleiders uit het voortgezet onderwijs die 
verdere professionalisering zoeken in hun vak of in de (vak)didactiek. Denk hierbij aan 
cursussen, workshops, masterclasses en scholing op maat voor het voortgezet onderwijs. 

 

 

https://www.ru.nl/docentenacademie/
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