De Radboudumc Health Academy ondersteunt docenten,
onderwijsontwikkelaars en begeleiders bij hun professionele
ontwikkeling. Om aan te sluiten bij je leerbehoeften bieden
wij cursussen aan op diverse thema’s. Maak hier kennis met
de thema's en bekijk het volledige aanbod in de Online
Leeromgeving van het Radboudumc, kanaal
Docentprofessionalisering.

Thema: Onderwijs ontwerpen
Sta je voor de opgave om zelf onderwijs te
ontwerpen, wil je weten hoe je onderwijs
ontwerpt en wat er allemaal bij komt kijken? We bieden diverse
cursussen aan op dit gebied. We hebben ook een aanbod voor het
ontwerpen van interprofessioneel onderwijs of stageplannen.

Thema: Activeren van studenten
Wil je je studenten graag wat meer actief aan de slag laten gaan
met je leerstof, individueel of in groepen? Er zijn verschillende
manieren om daarvoor te zorgen, van het toepassen van
activerende werkvormen tot het implementeren van een
activerende onderwijsmethode. Maak een keuze uit ons
cursusaanbod!

Thema: Onderwijs uitvoeren
Wil je meer weten over hoe je de uitgangspunten van leren in je
onderwijs kunt inbedden of hoe je een online college verzorgt?
Schrijf je in op ons cursusaanbod. Je kunt ook je lessen laten
observeren. Je ontvangt dan feedback afgestemd op jouw
onderwijs.

Zo werkt het
Schrijf je via de online leeromgeving in voor een cursus in het
kanaal Docentprofessionalisering.
Na inschrijving zie je of er al een event staat gepland.

Schrijf je in voor dit event in!
Geen passende datum? Via de knop ‘hou me op de hoogte’ krijg
je een melding op het moment dat er een datum wordt ingepland.

Thema: Begeleiden en feedback
Het begeleiden van studenten, stagiaires of
collega’s in hun professionele ontwikkeling is
een belangrijke taak. Het geven van constructieve
(peer)feedback is hierbij essentieel. Wil je weten hoe je zinvolle
feedback kunt geven aan je studenten of hoe je een stagiair goed
kunt begeleiden? Dan hebben we een inspirerend cursusaanbod
voor jou.

Populaire cursussen

•
•
•
•
•

Diversiteit in leerstijlen; wat kun je ermee?
Activerend onderwijs met ICT
Gamification
Open toetsvragen ontwikkelen
Digitaal leermateriaal produceren met H5P

Thema: Toetsen
Toetsen maakt deel uit van onderwijs. Toetsen wordt niet alleen
gebruikt om een diploma te kunnen toekennen, maar het is vooral
ook zinvol om je studenten of cursisten te helpen bij hun
leerproces. Wil je meer weten over de mogelijkheden van toetsing,
hoe je toetsing inzet bij je onderwijs of hoe je een goede toets of
toetsvraag maakt, bekijk dan ons aanbod.

Thema: Digitale leermiddelen
Wil je ook graag digitale leermiddelen zoals
e-learningmodules of kennisclips inzetten in
je onderwijs? Er zijn diverse mogelijkheden beschikbaar, van laten
produceren tot zelf maken. Kies een cursus uit ons aanbod en ga
aan de slag!

Thema: Cursus op maat
Geen cursus passend bij je leervraag, bekijk ons incidentele
aanbod eens en schrijf je in. Is er geen passend aanbod
beschikbaar, informeer naar onze mogelijkheden voor een
workshop op maat.
Wil je feedback op je eigen onderwijs(ontwerp)? Dat kan! Neem
contact op en laat je onderwijs observeren.

