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opleiden in een VOOV?

In studiejaar 2015 – 2016 is de Academie Verloskunde 
Amsterdam Groningen (AVAG) begonnen met stages in een 
Verloskundig Opleidings- en Onderzoeks- Verband (VOOV). 
Samen met het stageveld is AVAG gestart met het ontwikke-
len van VOOV’s om longitudinale stages mogelijk te maken. 
In de toekomst verwacht AVAG binnen VOOV’s ook samen 
te werken op het gebied van onderzoek.

Begeleiding
Binnen een VOOV is bij voorkeur een tweetal oplei-
ders verantwoordelijk voor de begeleiding van de stu-
denten. De rol van de opleider is het begeleiden van 
studenten binnen het VOOV.  
De opleider houdt daarnaast zicht op de voortgang 
van de leerresultaten van de student en past eventu-
eel hierop het rooster aan. De opleider is het eerste 
aanspreekpunt binnen het VOOV en staat in recht-
streeks contact met de opleiding. 
Tijdens de stage hebben de opleiders regelmatig 
contact met de studenten; individueel, maar ook in 
groepen. Tijdens de groepsbijeenkomsten is er voor 
studenten gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. 
Deze groepsbijeenkomsten kunnen worden gekoppeld 
aan een activiteit zoals hieronder beschreven.  
Andere professionals binnen het VOOV geven wel 
supervisie aan de studenten. Dit betekent dat zij 
studenten begeleiden en beoordelen bij het uitvoeren 
van concrete stage-activiteiten,  bijvoorbeeld het 
begeleiden van een bevalling.

Activiteiten
De aanwezigheid van meerdere studenten en meer-
dere disciplines maakt een VOOV zeer geschikt om 
interprofessioneel samen te werken en te leren. Om 
dit leren verder te faciliteren, kunnen extra leermo-

menten worden gecreëerd, al dan niet gekoppeld 
aan natuurlijke samenwerkingsactiviteiten. 
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: over-
drachten, perinatale audits, regionale patiëntenbe-
sprekingen, calamiteitentrainingen, klinische lessen 
en symposia.

Vergoeding
Een VOOV ontvangt de reguliere stagevergoeding 
van € 250 per stageweek per student. Aangezien 
er extra taken bij de opleiders binnen het VOOV 
komen te liggen, stelt AVAG hier een vergoeding 
tegenover. Deze vergoeding is afhankelijk van de 
omvang van het VOOV en bedraagt maximaal 166 
uur per jaar.
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Longitudinale stages hebben een aantal voordelen ten 
opzichte van de traditionele gesegmenteerde (opge-
knipte) stages (Teherani, David en Loesser, 2013), (Walters 

et all., 2012); het is cliëntgerichter, verhoogt het leer-
rendement, is flexibel en interprofessioneel. In het 
(internationale) geneeskunde onderwijs, bijvoorbeeld 
bij de Universiteit Utrecht, worden de stages in toe-
nemende mate ingericht in longitudinale stages.

Cliëntgericht
Longitudinale stages stellen de cliënt centraal en niet 
de vakgebieden. Studenten zien in de traditionele 
setting telkens slechts onderdelen van het zorgtra-
ject. Voor de verloskunde betekent dit bijvoorbeeld 

Leerrendement
Studenten worden gedurende een langere periode 
begeleid door dezelfde opleiders. Hierdoor is beter 
zicht op de competentieontwikkeling, maar nog 
veel belangrijker: studenten zijn hierdoor in staat 
meer verantwoordelijkheid te dragen. Hierbij speelt 
waarschijnlijk mee dat studenten goed op de hoogte 
zijn van het functioneren van de geboortezorg in 
het VOOV en dat de studenten bekend zijn bij de 
opleiders.

Flexibel
Binnen de longitudinale stage is het mogelijk meer 
Ieerdoelgericht dan aanbodgericht stage te lopen. 
Studenten kunnen in overleg met de opleiders en 
medestudenten kijken welke activiteiten het meest 

dat de student geen zicht heeft op de voortzetting 
van de begeleiding na verwijzing of het verloop van 
de zorg bij opname van de neonaat. Binnen long-
itudinale stages staat continuïteit van zorg voorop, dit 
betekent dat de student bij verwijzing bij voorkeur de 
cliënt blijft begeleiden. 

Longitudinale stages worden ontwikkeld om studen-
ten in staat te stellen een langere relatie met een 
cliënt aan te gaan. Zij krijgen hierdoor een breder 
beeld van de cliënt en de betekenis van, in ons 
geval, de transitie naar ouderschap voor deze cliënt 
en haar omgeving. Zodoende krijgen studenten 
meer ruimte om te oefenen met het opbouwen van 
een professionele relatie met de cliënt.

Tijdens een longitudinale stage krijgen de studenten de gelegen-
heid om de ontwikkeling van een cliënt te volgen gedurende een 
langere periode. Daardoor zien zij meer facetten van de zorg en 
hun onderlinge samenhang.

aansluiten bij de leerdoelen. Door het bredere 
aanbod en flexibele rooster is meer differentiatie 
binnen de stage mogelijk.

Interprofessioneel
De context van een longitudinale stage (VOOV) 
biedt studenten meer mogelijkheden om inter-
professionele samenwerkingsvaardigheden te 
ontwikkelen. Aan de hand van het zorgpad van de 
cliënt werkt de student samen met verschillende 
disciplines en werkt zij aan haar kennis en kunde 
vanuit deze (traditionele) vakgebieden. Hierbij 
wordt concreet gedacht aan: prenatale diagnostiek, 
kindergeneeskunde, maar ook kraamzorg en maat-
schappelijk werk.

Ieder VOOV kan anders georganiseerd zijn afhan-
kelijk van regionale mogelijkheden. Dit betekent dat 
VOOV’s qua samenstelling, omvang en palet aan 
activiteiten onderling van elkaar (kunnen) verschil-
len. Belangrijkste voorwaarde is dat het VOOV bij-
draagt aan het vormgeven van longitudinale stages. 

Organisatie VOOV algemeen
Roostering
Binnen een VOOV lopen, afhankelijk van de 
omvang van het VOOV, altijd meerdere studenten 
10 tot 12 weken stage in dezelfde context (regio) 
en in een vaste groep van medestudenten. Deze 
studenten kunnen afkomstig zijn uit meerdere jaren 
en vanuit meerdere opleidingen (bijvoorbeeld coas-
sistenten en verloskundigen in opleiding). De stu-
denten worden op basis van hun leerdoelen verdeeld 
over de verschillende leerplekken, hiervoor wordt in 
de praktijk vaak gewerkt met dag- of weekroosters. 
De studenten en de opleiders zijn dus gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de concrete invulling van de 
stage. In tegenstelling tot de traditionele stages 
wordt de roostering slechts ten dele door de oplei-
ding gedaan. 


