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De notitie: 
 
Aan:  KNOV-bestuur / KNOV kringvertegenwoordigers  
Van:  SOV: Gea Vermeulen, Marianne Nieuwenhuijze, Marion van Harn 
Datum:  15 april 2015 
 
Gespreksmemo Toekomst verloskunde opleidingen  
 
VRAGEN: 

 Welke verloskundige hebben we nodig in de huidige en toekomstige context van de 
geboortezorg? 

 Is het wenselijk een scheiding aan te brengen tussen “soorten” verloskundigen en 
verschillende opleidingsniveaus? 

 Welke mate van wetenschappelijke oriëntatie is noodzakelijk in de opleiding tot 
verloskundige? 

 
Aanleiding 
Gea Vermeulen, directeur AVAG, Marianne Nieuwenhuijze, waarnemend directeur AVM en Marion 
van Harn, opleidingsmanager VAR hebben begin van dit kalenderjaar met elkaar gesproken over de 
toekomst van de opleiding verloskunde, waaronder het wenselijke niveau en de tijdsduur van de 
opleiding. Aanleiding om hierover in gesprek te gaan bestond uit een aantal factoren:  

- het besluit van de stuurgroep klinische verloskunde van NVOG- KNOV dat voor de opleiding 
klinische verloskundigen een HBO- master niveau noodzakelijk is;  

- het uitwerken van het nieuwe KNOV Beroepsprofiel tot een landelijk opleidingsprofiel;  
- signalen van masteropgeleide verloskundigen in de verloskundige praktijk die aangeven dat 

hun opleiding van groot belang is in de samenwerking rondom de integrale geboortezorg, 
zoals het zelf kunnen onderbouwen van protocollen, ontwikkelen zorgpaden, 
beargumenteren van beleidskeuzes, inrichten van nieuwe organisatievormen, e.d.  

Naast deze aanleidingen hebben alle drie de opleidingen een zorg over de hoeveelheid leerstof en 
praktische ervaring die nauwelijks in de huidige 4-jarige opleiding past. Denk hierbij aan meer kennis 
van en oefening met shared decision-making, complexere zorg, CTG, echoscopie, anticonceptie, 
academische vorming, kritisch omgaan met wetenschappelijk onderzoek en 
onderzoeksvaardigheden. 
Alle bovengenoemde ontwikkelingen leiden bij de ons tot de gedachte dat zowel de cliënt, als de 
verloskundige, als de samenwerking in de geboortezorg gebaat is bij een WO-master opgeleide 
verloskundige. 
 
OVERWEGINGEN VANUIT DE PRAKTIJKCONTEXT 
De ontwikkelingen in de Nederlandse organisatie van de geboortezorg vragen om verloskundigen die 
in staat zijn om multidisciplinaire richtlijnen, protocollen en zorgpaden op te stellen, en die een 
goede en gelijkwaardige gesprekspartner in keuzes over de zorg kunnen zijn op basis van actuele 
evidence-based kennis en adequaat klinisch redeneren. Dit vraagt om verloskundigen met een 
wetenschappelijk opleiding (WO-masterniveau), die de internationale wetenschappelijke literatuur 
kritisch kunnen wegen en beoordelen.  
Anders gezegd: kunnen zij dit niet, dan komen regioprotocollen zonder verloskundige inbreng tot 
stand en dreigt onze poortwachtersfunctie te worden uitgehold.  
 
Shared decision-making: de cliënt wil als gelijkwaardige gesprekspartner samen met de zorgverlener 
komen tot keuzes over haar zorg. Dat vraagt om zorgverleners die de richtlijnen en 
wetenschappelijke kennis als basis nemen voor het gesprek maar deze kunnen uitleggen, toepassen 
en er onderbouwd van kunnen afwijken in het licht van de individuele situatie en de wensen van de 
cliënt. 
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Verloskundigen met een WO-masteropleiding én werkzaam in de eerstelijns praktijk ervaren dat juist 
hun scholing hen beter in staat stelt om in overleg met andere disciplines tbv een protocol of 
zorgpad eigen bewijsvoering in te brengen en bewijsvoering van anderen kritische te kunnen wegen. 
Daarnaast geven zij aan beter dan voor hun masteropleiding in staat te zijn tot de juiste afwegingen 
te komen als de individuele situatie van de cliënt tot een aanpassing van daadwerkelijk beleid t.o.v. 
het protocol of richtlijn vraagt. 
 
 
OVERWEGINGEN  VANUIT BEROEPSPROFIEL/ OPLEIDINGSPROFIEL EN DE SITUATIE BINNEN DE 
OPLEIDING  
De bachelor verloskunde is bij de drie opleidingen grondig vernieuwd. In vergelijking met het 
verleden is de opleiding verzwaard op het gebied van medisch-inhoudelijke kennis, kennis over 
public health, innovatie, leiderschap en wetenschap. Op meerdere terreinen is sprake van een HBO+ 
uitstroomniveau. De opleidingen sluiten hiermee nu al aan op het vernieuwde beroepsprofiel. De 
opleidingen hebben één gemeenschappelijk knelpunt: past alles nog wel in de vier jaar? De 
ontwikkeling in het beroep, zoals ook verwoordt in het nieuwe beroepsprofiel, maakt meer 
opleidingstijd noodzakelijk. 
 
Bij het verwerken van het KNOV beroepsprofiel van juni 2014 tot een landelijk opleidingsprofiel komt 
naar voren dat de eisen die het beroep en daarmee ook de opleiding stelt van een hoger niveau is 
dan het HBO- bachelor niveau. – Het gaat daarbij vooral om het gebied van wetenschap en het 
werken in niet-standaard situaties, met niet geprotocolleerde zorg onder eigen verantwoordelijkheid 
en besluitvorming. - De niveaus voor Bachelor en master zijn internationaal geduid in criteria, de 
Dublin Descriptoren. HBO bachelor niveau benoemd bij kennis: het gebruiken van boeken, 
protocollen en richtlijnen en het uitvoeren van geprotocolleerde handelingen. Werken met niet-
geprotocolleerde situaties en zelf onderbouwing generen is gemarkeerd als masterniveau.  
 
OVERWEGINGEN VANUIT DE PROFESSIONALISERING VAN ONS BEROEP   
De instelling van het specialistenregister voor klinisch verloskundige is noodzakelijk om klinisch 
verloskundigen een wettelijke basis te geven voor hun handelen en om hen adequaat op te leiden. 
Echter, hiermee ligt ook de pregnante vraag op tafel naar welk stelsel van verloskundige opleidingen 
we toe willen. Een initiële opleiding op bachelor niveau voor de community midwife en een 
vervolgopleiding op HBO masterniveau voor de klinisch verloskundige? Is het reëel dat de 
verloskundige in de klinische setting hoger is opgeleid dan de verloskundige in de wijk? 
Internationaal: geen van onze voorbeeldlanden in de Angelsaksische en Scandinavische wereld kent 
een onderscheid tussen eerstelijns en klinische verloskunde. Verloskundigen werkzaam in een 
eerstelijns setting in Canada< Nieuw-Zeeland en Engeland zijn bevoegd en bekwaam om 
verrichtingen te doen die in Nederland voorbehouden lijken te worden aan uitsluitend klinische 
verloskundigen.   
De wetenschap: de Cochrane review en de Lancet Series waren er nooit gekomen zonder 
verloskundig onderzoekers. De recente Jaarindex 2015 laat zien dat midwifery onderzoek ook in 
Nederland haar plaats binnen het onderzoek in de geboortezorg heeft opgeëist. De groep 
verloskundige onderzoekers is echter nog relatief klein in vergelijking met die van andere 
beroepsgroepen, terwijl de behoefte aan onderbouwing van verloskundigenzorg groot is. 
Voortzetting hiervan is alleen mogelijk met een brede basis van masteropgeleide verloskundigen – 
ook in de praktijk- van waaruit doorstroming kan plaatsvinden. Bovendien zijn hiervoor 
kennisinstituten noodzakelijk die onderzoek als een van hun kerntaken hebben en hiervoor een 
substantiële eerste geldstroom beschikbaar hebben. En dus: wetenschappelijke onderzoekafdelingen 
die qua financiering worden gevoed door het wetenschappelijk onderwijs.  Er is dringend behoefte 
aan meer verloskundige praktijken die in staat en bereid zijn om mee te denken en bij te dragen aan 
wetenschappelijk onderzoek om kennisvragen te onderzoeken en vernieuwingen te toetsen. En 
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verloskundigen als onderzoekers die projecten vormgeven en hiervoor financiering kunnen 
verwerven, o.a. via subsidieaanvragen. 
De opleiding: voor het opleiden van studenten in hun bachelorfase zijn naast binnenschools 
docenten op WO-masterniveau ook stageopleiders op WO-masterniveau  nodig die in de praktijk 
laten zien hoe zorg op basis van EBP eruit ziet. Op dit moment zijn die WO-opgeleide stageopleiders 
er vrijwel niet!   
 
OVERWEGINGEN OVERIGE ARGUMENTEN 
Momenteel is voor het ministerie van VWS een commissie actief gericht op innovatie van de 
zorgberoepen voor 2030. Deze commissie Kaljouw komt met de volgende adviezen:  De toekomst is 
het beste gediend met minder aparte maar meer bredere beroepen in de zorg, dus meer 
generalisten en daarmee ook met minder differentiatie in opleidingen. In deze toekomstvisie is het 
aan te bevelen een opleiding aan te bieden voor een beroep waarbij men in diverse contexten kan 
werken. Voor de verpleegkundige is dit al in hun nieuwe beroepsprofiel vorm gegeven. 
Toegepast op de verloskundige zorg: één beroep met één opleiding en binnen de opleiding 
keuzemogelijkheden gericht op de context waarin men graag wil gaan werken, bijvoorbeeld: de wijk, 
de klinisch setting of als echoscopist.  
 
Conclusie 
Op basis van alle overwegingen zijn wij tot een visie gekomen over het in de toekomst gewenste 
stelsel van verloskunde opleidingen. Wij zijn van mening dat in de toekomst alle verloskundigen 
moeten worden opgeleid voor één beroepsprofiel, dat van verloskundige. 
Daarbij kunnen binnen de opleiding uitstroomprofielen worden aangebracht, zodat de opleiding 
aansluit bij de organisatorische setting en de opgaven die in die setting dominant zijn. Het 
opleidingsniveau van al deze verloskundigen dient een WO-masterniveau te zijn. 
De vraagstelling die wij u voorleggen is:  
Herkent u de beschreven ontwikkelingen en overwegingen en kunt u onze visie met ons delen?  
 
Uiteraard realiseren wij ons dat het tot stand brengen van een WO master voor verloskundigen niet 
over 1 nacht ijs gaat. De huidige situatie voor de klinische verloskundige vraagt nu om actie richting 
een specialisten register en daarom een eigen opleiding. Voorlopig stellen wij ons voor dat de WO-
master een doel is op langere/ middellange termijn. Het gaat om een complexe transitie die ook van 
invloed is op de zittende beroepsgroep en die goed doordacht moet worden. Onze eerste gedachten 
zijn als volgt: 
Het lange termijn scenario ( streefdoel 2025) behelst dat alle verloskundigen op WO-masterniveau 
worden opgeleid, en de WO-master volgen direct na hun bachelor. Zowel de bachelor als de daarop 
volgende master rusten toe voor zowel de community midwifery als de klinische verloskunde, voor 
zover er van duidelijk afgebakende differentiaties in de toekomst sprake zal zijn. Zij ontvangen de 
BIG-registratie na hun masterdiploma. 
Het korte termijn scenario behelst dat WO en HBO een aantal jaren naast elkaar blijven bestaan, 
totdat een omslagpunt is bereikt en de opleiding van HBO naar WO kantelt. Dit kan pas gerealiseerd 
worden als duidelijk is hoe de zittende beroepsgroep zich kan bijscholen en eerder verworven 
competenties erkent kan krijgen. De zittende beroepsgroep klinisch verloskundigen wordt op (HBO-) 
masterniveau opgeleid, zoals afgesproken door KNOV, NVOG en VWS. De huidige uitstroom van 
bachelor afgestudeerden wordt gestimuleerd om een post-initiële WO-masteropleiding te volgen. 
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Bijlage: Korte uitleg over verschillen tussen HBO en WO 
 
Het HBO gaat uit van een startkwalificatie op bachelor niveau. Een HBO-master volgt nooit meteen 
na de bachelor, maar kan pas na enkele jaren werkervaring in het vakgebied worden gevolgd, als 
men in het gebied expert wil worden. Deze master is veelal niet bekostigd. In het WO is de WO-
master de startkwalificatie, voor alle beroepsbeoefenaren in het vakgebied. De WO-master is er niet 
alleen voor onderzoekers maar voor alle beroepen waarvoor een WO-denkniveau nodig is om multi- 
en interdisciplinair te kunnen werken. Deze master is vanwege de startkwalificatie wel bekostigd. 
Dit omschrijft precies wat wij voor alle verloskundigen nodig hebben: een  startkwalificatie  om zorg-
op-maat te geven aan cliënten, bij te dragen aan regionale protocollen en zorgpaden en deze 
beredeneerd toe te passen of er vanaf te wijken op basis van de inbreng van de cliënt, bij te dragen 
aan het kennisdomein midwifery vanuit hun praktijk en aan het opleiden van nieuwe verloskundigen.      
 
Bij beide trajecten is er sprake van 5 jaar onderwijs: 
4 jaar HBO bachelor en 1 tot 1,5 jaar master HBO of 
3 jaar WO-bachelor en 2 jaar master WO 
 
 
 
 

 


