AVAG biedt
gefinancierde wo-masters
aan verloskundigen
Ben je werkzaam als verloskundige en wil je graag je
wo-master halen? AVAG biedt gefinancierde masters
aan stagebieders; solliciteer nu!
Academie Verloskunde Amsterdam Groningen
De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) is een samenwerkingsinstituut
van Hogeschool Inholland en VU medisch centrum (VUmc), gericht op onderwijs en
onderzoek op het gebied van verloskunde in de ruime zin. Daartoe biedt zij de hbo+-opleiding
Verloskunde aan in Amsterdam en Groningen. Zij heeft een onderzoeksafdeling aan het VUmc
die onderzoek doet op het gebied van verloskunde.
Fundamenteel binnen onze visie is de toekomstige academisering van onze opleiding.
Academisering van de komende generaties verloskundigen is noodzakelijk om de specifieke
waardevolle verloskundige bijdrage aan de geboortezorg te kunnen blijven leveren.
Vrijwel alle onze docenten hebben een wo-masteropleiding gevolgd of zijn gepromoveerd.
Wij zien graag dat ook stagebegeleiders in verloskundige praktijken op wo-masterniveau
zijn opgeleid.
Ondersteun je onze visie? Wil je als onze partner in de stage een bijdrage leveren aan het
opleiden van de toekomstige generatie? Stel je de zwangere en haar naasten centraal?
Geloof je dat je nooit bent uitgeleerd en wil je jezelf verder ontwikkelen?

Dan is ons aanbod wellicht iets voor jou:

Onze academie is op zoek naar
verloskundigen die met ons
bovenstaande ambitie willen realiseren
en een wo-master willen volgen.
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WAT KAN EEN WO-MASTER VOOR JE BETEKENEN?
	Het stelt je nog beter in staat om samen met de zwangere en hun naasten
af te stemmen over hoogwaardige kwalitatieve en innovatieve zorg.
	Je leert wetenschappelijke informatie efficiënt en effectief te verzamelen,
te analyseren en kritisch te beoordelen.
In complexe situaties kan het je een basis geven om effectiever te handelen.
Het draagt bij aan je visieontwikkeling binnen de dynamiek van de geboortezorg.
	In multidisciplinaire samenwerkingsverbanden kan het je meer vertrouwen geven
in het naar voren brengen van je standpunten.
	Je interprofessionele samenwerking kan versterken doordat je meer inzicht hebt
op wat een ander binnen de keten kan.
	Je bent nog beter in staat om bachelorstudenten te begeleiden in het
evidence based werken.

WAAR DIEN JE AAN TE VOLDOEN?
Je:

Bent afgestudeerd verloskundige en werkzaam in een verloskundigenpraktijk.
	Begeleidt studenten in je praktijk en/of je bent bereid dit voor een langdurige
periode te doen.
Verzamelt data voor verloskundig onderzoek of bent bereid hiermee te starten.
	Hebt de ambitie om een relevante wo-master te volgen, zoals de route Midwifery
Science binnen Health Sciences of Health Sciences in het algemeen, Evidence
Based Practice, de European Master in Midwifery of Beleid en Organisatie in de
gezondheidszorg.
Bent, indien nodig, bereid om eerst een pre-master te halen.
Kunt minimaal 1 dag per week beschikbaar maken voor je studie.

WAARIN FACILITEREN WIJ JE?
We:

Vergoeden je collegegeld, boeken en aanverwante kosten.
Compenseren een gedeelte van je studie-uren te weten; 4 uur per week.
	Bieden je een stimulerende omgeving met medestudenten, reeds afgestudeerde
masters en verloskundig onderzoekers.

Reageren:

Je belangstelling kun je kenbaar maken door je motivatiebrief en CV te mailen naar
sollicitaties.avag@inholland.nl. Mocht je inhoudelijke vragen hebben betreffende het
traject, dan kun je contact opnemen met Joyce Kors: 06-15 27 93 29.
De sollicitatieprocedure bestaat uit 1 of 2 gespreksrondes. Daarnaast zullen we,
in overleg met je, je praktijk hierbij betrekken.
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