
Basiskwaliteitseisen opleiders 

Doel  

De basiskwaliteitseisen zijn vastgesteld om stagebiedende praktijken bekend te maken met de 

verwachtingen ten aanzien van de kwaliteitseisen die gesteld zijn vanuit de Academie Verloskunde 

Amsterdam Groningen (AVAG). Veel informatie over het opleiden van studentverloskundigen staat op 

de site van AVAG; http://www.verloskunde-academie.nl/voor-stagebieders/ 

Voorwaarden voor een adequaat leerproces 

Om de student optimaal de mogelijkheid te geven de doelstellingen zoals geformuleerd in de 
stagehandleiding en studiegids te realiseren, zal de opleider:  
 

 zodanige voorwaarden scheppen dat de student de doelstellingen, zoals geformuleerd in de 

stagehandleiding en studiegids, kan realiseren.  

 zorgen voldoende kennis te hebben van de stagehandleiding van het studiejaar van de betreffende 

student.  

 zorgen voor adequate begeleiding van studenten door voor minimaal één van de opleiders per 

praktijk de cursus stagewerkbegeleiding of een daarmee te vergelijken opleiding te laten volgen. 

  deelnemen aan de carrouselbijeenkomsten. De stagebegeleiders worden tweemaal per studiejaar, 

per regio, uitgenodigd om hieraan deel te nemen. In deze bijeenkomsten komen, naast begeleiding en 

evaluatie, ook thema’s aan de orde die te maken hebben met de actualiteit en met ontwikkelingen 

binnen de opleiding.  

 na afloop van elke stagedag met de student mondeling evalueren en indien de student deze 

toestuurt, evaluatieformulieren invullen. Naar aanleiding hiervan het leerproces van de student 

bijstellen indien nodig. Hiermee participeert de opleider in het kwaliteitsborgingsysteem. 

  zorgen dat de student in staat gesteld wordt haar verrichtingen, zoals vastgelegd in de wet, te 

behalen.  

Verantwoordelijkheden 

De opleider is verantwoordelijk voor:  
 

- de begeleiding van de student tijdens de stage t.a.v. alle aspecten van de verloskundige 

zorgverlening. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele leerdoelen van de student.   

- het evalueren en beoordelen van de student voor wat betreft het uitvoeren van verloskundige 

handelingen en voor wat betreft de attitude. De stagebegeleider maakt daarbij gebruik van de door de 

AVAG verstrekte beoordelingsformulieren.  

- de verloskundige zorgverlening die de student onder haar begeleiding uitvoert.  

Omgaan met vertrouwelijke gegevens 

AVAG en de stagebiedende praktijk zullen vertrouwelijke gegevens die hen wederzijds ter kennis 

komen, vertrouwelijk behandelen. AVAG instrueert de studenten voorafgaand aan de stage m.b.t. de 

omgang met vertrouwelijke gegevens.  

Organisatie 
 
Zie voor de stage-organisatie het document ‘Wat komt er kijken bij het bieden van een stageplaats?’ 
http://www.verloskunde-academie.nl/wp-content/uploads/2015/10/20151015-Stageorganisatie-en-
algemene-informatie-2015-20161.pdf. Daarnaast geeft dit document zicht op de procedures van 
begeleiding en beoordeling. 
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