
MEER WETEN?
Kijk voor uitgebreide informatie op 
www.verloskunde- academie.nl en bezoek een  
van de OPEN DAGEN in Amsterdam of Groningen. 

STUDEREN
VERLOSKUNDE
VERLOSKUNDIGEN WORDEN STEEDS MEER FLEXIBELE 
TEAMSPELERS IN EEN MULTIPROFESSIONEEL ZORGTEAM

ALLES WAT JE WILT  
WETEN OVER DE 
VERLOSKUNDE ACADEMIE

van een multiprofessioneel team 
verloskundige zorg te bieden.  
Aan het einde van de opleiding 
ben je bovendien in staat om 
een actieve rol te spelen in 
wetenschappelijk verloskundig 
onderzoek.

HET BEROEP
Het beroep van verloskundige 
is volop in ontwikkeling. De 
zorgvraag van zwangeren is 
de afgelopen decennia steeds 
complexer geworden. Dit komt 
onder andere door de veranderde 
bevolkingsopbouw, maar ook 
door de nieuwe technische 
mogelijkheden. Bovendien 
bevallen vrouwen steeds 
vaker in het ziekenhuis of een 
geboortecentrum, al dan niet na 
een start thuis. Daardoor moeten 
verloskundigen steeds meer 
flexibele teamspelers zijn, die in 
een multiprofessioneel zorgteam 
van gynaecologen, huisartsen 
en kinderartsen de optimale 
ondersteuning aan de aanstaande 
moeder geven. 
Studenten aan AVAG worden 
opgeleid tot verloskundigen die 
integrale zorg kunnen leveren.  
Dit betekent dat zij in staat zijn  
om de optimale verloskundige  
zorg te bieden aan gezonde 
vrouwen met een gezonde 
zwanger schap. Dat doen ze voor 
de zwangerschap (preconceptie), 

tijdens de zwangerschap, tijdens 
de bevalling en in de eerste zes 
weken daarna. Als er tijdens 
deze periode tekenen zijn van 
mogelijke complicaties, dan is 
de verloskundige in staat om 
preventieve maatregelen te 
nemen en het optimale beleid 
voor deze cliënt te bepalen, 
indien nodig in samenwerking 

met andere professionals. Soms 
zal het betekenen dat zij de 
cliënt overdraagt aan een andere 
professional zoals een gynae
coloog of, als het de pasgeborene 
betreft, de kinderarts. In veel 
gevallen kan de verloskundige 
de hulp zelf voortzetten, al dan 
niet met extra controles en/
of technische hulpmiddelen. 
Als verloskundige zijn er 
verschillende dienstverbanden 
mogelijk, variërend van een eigen 
verloskundige praktijk, lid van  
een maatschap, of in dienst van 
een ziekenhuis.

HET BEROEP VAN 
VERLOSKUNDIGE  
IS VOLOP IN 
ONTWIKKELING

Locatie Amsterdam
Vlaardingenlaan 1
1059 GL Amsterdam
Tel  020 495 34 56
Email   info.vaa@verloskundeacademie.nl

Locatie Groningen
Dirk Huizingastraat 35
9713 GL Groningen
Tel  050 207 19 00
Email   info.vag@verloskundeacademie.nl 

ALS VERLOSKUNDIGE 

BEN JE:

• ZELFSTANDIG

• COMMUNICATIEF

• VOLHARDEND

• STRESSBESTENDIG

• DOORTASTEND

• NAUWKEURIG

• VERANTWOORDELIJK

DE OPLEIDING
Als verloskundige begeleid je 
zelfstandig zwangeren en hun 
partners voor en tijdens de 
zwangerschap, de bevalling  
en in de kraamtijd.

Verloskunde studeer je aan 
de Academie Verloskunde 
Amsterdam Groningen (AVAG). 

AVAG laat jaarlijks slechts circa 
vijftig studenten per locatie toe, 
waardoor de studenten elkaar 
onderling goed kennen en een 
band opbouwen. 
Naast het opdoen van een 
gedegen medische basiskennis, 
staat jouw persoonlijke groei 
centraal. Het oefenen van 
vaardigheden in de praktijk 

speelt uiteraard 
een grote rol. Die 
combinatie is een 
must; de begeleiding 
van jouw eerste 
bevalling moet 
immers staan als 
een huis. 
Tijdens de opleiding 
wordt veel aandacht 
besteed aan het 

functioneren in multiprofessionele 
teams met artsen en andere 
zorgverleners om zo optimale 
zorg aan de aanstaande moeder 
en kind te geven. De verlos
kundige zorg is namelijk de 
afgelopen decennia steeds 
complexer geworden; dit 
komt onder andere door de 
veranderde bevolkingsopbouw, 
maar ook door de nieuwe 
technische mogelijkheden.  
Deze verandering vraagt  
om verloskundigen met  
aca demische vaardigheden, 
verloskundigen die op zoek 
blijven naar nieuwe inzichten  
en kennis. Dit is dan ook 
belangrijk tijdens je opleiding.  
En zoek je extra uitdaging, dan  
is er een honoursprogramma.



De opleiding in Amsterdam 
en Groningen heeft dezelfde 
inhoud. Ieder studiejaar bestaat 
uit 40 weken van 42 uur.

HET EERSTE 
STUDIEJAAR
Je week begint iedere dinsdag 
met een introductiecollege over 
het weekthema – de ene week 
is dat bijvoorbeeld hormonen, 
een andere week gaat het over 
de bevalling. Regelmatig zijn hier 
cliënten, zwangere vrouwen, bij 
aanwezig. De rest van de week 
is gevuld met werkgroepen, 
vaardigheidslessen, zelfstudie en 
werkcolleges rond dat thema. Op 
maandag sluit je de week af met 
een slotcollege. Daarnaast loop 
je verschillende stages, zo volg je 
onder meer in een doorlopende 
stage een vrouw vanaf het begin 
van haar zwangerschap tot en 
met het de eerste weken na de 
bevalling. 
In het eerste jaar begin je met 
het verwerven van een brede 

medische basiskennis. Aan de 
orde komen onder andere: 
de vrouw en haar hormonen, 
de bouw van moeder en kind 
(huid, spieren en botten) en het 
kloppend hart (hart en longen). 
Naast deze medischinhoudelijke 
modules krijg je in het eerste 
semester een module over 
‘psyche, gedrag en gezondheid’ 
en gaat het in het tweede 
semester over ‘samenwerken en 
organiseren’. Methodologie komt 
uiteraard ook aan de orde. De 
ervaringen, wensen en zorgen 
van de zwangere vrouw spelen 
direct vanaf de start van de 
opleiding een centrale rol, zowel 
in de behandelde theorie als in  
de praktijk. 
Na dit eerste jaar heb je een 
goed en realistisch beeld van het 
beroep en de opleiding. 

HET TWEEDE 
STUDIEJAAR
In het tweede studiejaar worden 
de studietaken vervangen door 

casussen; bij het werken aan deze 
casussen verwachten we een 
grotere eigen inbreng. Je bouwt je 
medische basiskennis verder uit. 
Je leert alles over de hersenen 
en zintuigen, immunologie 
en infecties en het maag
darmstelsel, maar je breidt ook 
je kennis van psyche, gedrag en 
gezondheid uit. Halverwege het 
studiejaar is er een stageperiode 
van tien weken waarbij je stage 
loopt in zowel de huispraktijk als 
de kliniek. Na deze stage start 
je met je eerste leeronderzoek. 
Hierin kun je de opgedane kennis 
over onderzoeksvaardigheden 
en methodologie toepassen. Je 
sluit het tweede jaar af met de 
module ‘verloskundig redeneren 
en handelen’. Verloskundig 
redeneren is op gestructureerde 
wijze verloskundig beleid formu
leren. In deze module oefen je dit 
vanuit bevindingen die afwijken 
van normaal. Op deze manier 
kun je alle opgedane kennis, 
vaardigheden en methodologische 
kennis integreren. 

MEER DOEN NAAST JE STUDIE?
Ben jij een student die meer aankan dan het gewone studieprogramma van de hbobachelor Verlos
kunde? Dan is onze opleiding ideaal. We bieden je vanaf het tweede studiejaar de mogelijkheid om 
te starten met een honoursprogramma. In het vierde studiejaar kun je dan aansluitend op de minor 
Evidence Based Practice een deel van je master afronden. 

HET DERDE 
STUDIEJAAR
In het derde studiejaar ga je 
verder met verloskundig 
redeneren, maar nu aan de hand 
van klachten. Verloskundig 
redeneren geeft je de mogelijkheid 
om in elke situatie het juiste 
beleid te formuleren, puttend 
uit je medische kennis. Verder 
komen de organisatie van de 
verloskundige zorg en 
preventieve verloskundige zorg 
aan bod, evenals de maatschap
pelijke verantwoordelijkheden 
die bij het beroep van 
verloskundige horen. Tijdens de 
stages oefen je samenwerken in 
multiprofessionele teams met 
gynaecologen, kinderartsen, 
huisartsen en andere zorg
verleners. Stages loop je in 
praktijken in de wijk en in de 
kliniek.
Daarnaast loop je een 
onderzoeksstage; in deze 
stage werk je mee aan lopend 
wetenschappelijk onderzoek 
binnen de verloskunde. 
Daarmee laat je zien dat je in 
staat bent om je verworven 
academische vaardigheden 
toe te passen binnen de 
verloskunde. Deze stage sluit je 
af met een onderzoeksverslag 
en presentatie.

HET VIERDE 
STUDIEJAAR
Tijdens het vierde en laatste 
studiejaar maak je de omslag van 
‘verloskundige in opleiding’ naar 
verloskundige. Je volgt stage en 
een minor. Deze minor biedt je 
de mogelijkheid om je kennis te 
verdiepen of juist te verbreden; 
om deze reden zijn alle minoren 
op woniveau. Je kunt kiezen voor 
een minor Health Sciences  die 
zich richt op Public Health  of 
een meer op onderzoek gerichte 
minor, zoals Evidence Based 
Practice. Een deel van onze 
minoren is tegelijk een 
premaster waardoor je na het 
behalen van je hbobachelor
diploma direct toelaatbaar bent 
voor een womaster. Hierdoor 
kun je in vijf jaar een womaster 
behalen, naast je hbobachelor 
Verloskunde. Ook heb je de 
mogelijkheid om zelf een 
vakgerelateerde minor te zoeken 
in binnen of buitenland. 
Tijdens je laatste stage 
functioneer je als beginnend 
verloskundige en draag 
je zo veel mogelijk zelf de 
verantwoordelijkheid voor 
cliënten die aan jouw zorg 
zijn toevertrouwd. In deze 
stage toon je aan dat je alle 
competenties bezit om als lid 

DE INHOUD VAN DE OPLEIDING

GOED OM 
TE WETEN
•  ALS VERLOSKUNDIGE BEN JE 

EEN ZELFSTANDIG MEDISCH 
BEROEPSBEOEFENAAR  
(BIG-GEREGISTREERD)

•  DE STUDIEBELASTING IS 
HOOG (42 UUR PER WEEK)

•  35% VAN DE OPLEIDING 
BESTAAT UIT STAGES

•  JE KUNT STAGELOPEN IN  
HET BUITENLAND

•  DE KOSTEN VOOR 
STUDIEMATERIAAL 
BEDRAGEN € 2.000, NAAST 
HET COLLEGEGELD

•  CIRCA 5% VAN DE STUDENTEN 
KRIJGT NA HET EERSTE JAAR 
EEN NEGATIEF STUDIEADVIES

•  TIJDENS JE STUDIE 
HEB JE CONTINU EEN 
STUDIELOOPBAANCOACH

•  EEN VERLOSKUNDIGE 
VERDIENT TUSSEN DE € 2.100 
EN € 4.000 PER MAAND

•  JE BENT ALS VERLOSKUNDIGE 
NOOIT UITGELEERD

•  NA DE HBO KUN JE 
DOORSTROMEN NAAR EEN 
VERLOSKUNDIGE WO-MASTER


