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1. Korte typering van de master verloskundige  
 

De zorgvraag en zorgbehoefte in de geboortezorg veranderen:  

- Toenemende complexiteit van de individuele zorgbehoefte 
- Toenemende aandacht voor individuele wensen en mogelijkheden van cliënten waarbij zelfregie en kritisch 

vermogen worden gestimuleerd. 
- Focus op preventie en voorkomen van pathologie 
- Toenemende alertheid op optreden van pathologie 
 
Mede als gevolg daarvan verandert ook de organisatie van de geboortezorg: 

- Meer zorg en ondersteuning in de directe omgeving van de cliënt 
- Noodzakelijke samenwerking tussen disciplines en organisaties binnen de geboortezorg en daarbuiten in 

het domein van zorg en welzijn 
- Ondersteund door technologische mogelijkheden 
 

Dit vraagt om een verloskundige die met overtuiging op basis van een wetenschappelijke kennisbasis, 

analytisch vermogen en leiderschap, een stevige positie in de geboortezorg inneemt vanuit de volgende 

principes van de verloskundige professie (Lancet, 2015):  

- Zwangerschap, geboorte en postnatale periode zijn normale levensgebeurtenissen. Er wordt uitgegaan 
van een normaal biologisch, psychologisch, sociaal en cultureel proces van zwangerschap en bevalling.  

- Het welzijn van de vrouw, de pasgeborene en haar omgeving staan centraal in het continuüm 
preconceptie, zwangerschap, geboorte, kraamperiode en de eerste weken van het nieuwe leven. 

- Er is sprake van gelijkwaardig partnerschap van vrouw en verloskundige, waarin de vrouw expert is van 
haar eigen lichaam en haar individuele bevallingsproces.  

- Medische interventies worden alleen toegepast als ze meerwaarde hebben voor moeder en kind op de 
korte en/of lange termijn; er wordt zo snel als dat mogelijk is de-escalerend gewerkt. 

 

Met de WO- masteropleiding Verloskunde beogen wij: 

“academische professionals op te leiden die in staat zijn zelfstandig te denken en wetenschappelijk te 

redeneren, die problemen kunnen oplossen, wetenschappelijke kennis gewetensvol weten toe te passen, die 

het betoog van anderen kritisch kunnen analyseren, in staat zijn ongedachte verbanden te leggen, die zich 

bewust zijn van hun eigen vooronderstellingen en die van anderen, bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen 

en af te leggen en in staat zijn leiding te geven binnen een maatschappij die zich kenmerkt door een hoge mate 

van dynamiek, diversiteit, complexiteit en internationalisering."  

Dit resulteert in een verloskundige die:  

- zich profileert als verloskundig leider, invloed uitoefent op verschillende niveaus, in het belang van 
cliënten, mantelzorgers, andere (zorg)professionals, organisaties en maatschappij.   

- continue zorg verleent ongeacht de wisselende vraag en behoefte en verantwoordelijkheid neemt en 
toont voor de individuele verloskundige (preventieve) zorg in het gehele proces van zwangerschap en 
bevalling.  

- in staat is wetenschappelijk te redeneren en wetenschappelijke kennis gewetensvol toe passen 
- participeert en innoveert op het gebied van universele en selectieve preventie, waarbij zij optimaal 

gebruikmaakt van technologische en wetenschappelijke kennis. Ze vertaalt maatschappelijke, 
wetenschappelijke en zorggerelateerde ontwikkelingen naar verbetering van gezondheid en welzijn. 
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- zoekt naar mogelijkheden om de kwaliteit van de geboortezorg te bevorderen. Zij initieert en draagt bij 
aan samenwerkingsverbanden, preventie- en zorgarrangementen, netwerken en technologische 
innovaties.  

- onderzoek beoordeelt, trends analyseert en beperkingen van bestaande kennis signaleert in de 
beroepspraktijk en in het kennisdomein. Ze vertaalt deze naar wetenschappelijk onderzoek, voert dit uit 
en vertaalt resultaten terug naar de praktijk.   
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2. Opzet WO-masteropleiding verloskunde  

Toelaatbaarheid en kenmerken van de opleiding  

Tabel 3  Toelaatbaarheid en kenmerken van de opleiding 

Instroom 

o Hbo-bachelor verloskunde + afgerond premastertraject  
o Hbo-bachelor verloskunde + relevante WO-bachelor 
o Hbo-master klinische verloskunde + afgerond premastertraject  
o PA-verloskunde + afgerond premastertraject  
o WO-master geneeskunde1  

Alle studenten dienen aan de voorwaarde van een passende stage-
/werkplek te voldoen  

Duur van de opleiding Afhankelijk van de persoonlijke programmering  

Omvang van de opleiding 

90 ec:  30 ec modules 

 30 ec werkplekleren 

 30 ec wetenschappelijke stage  

Taal  

Voertaal: Nederlands 

Cursusmateriaal: Nederlands en Engels 

Thesis: Engels 

Variant en programmering  
Voltijdse opleiding; ook in parttime te volgen  

Eén lesdag per week per module 

 

 Basisstructuur van de opleiding 

 

 

 

 

                                                                    

1 De mate van bekwaamheid in de verloskunde is van invloed op de duur van de WO-masteropleiding verloskunde 

 

Leerlijn verloskundig handelen 

Leerlijn academische & wetenschappelijke vorming 

Leerlijn verloskundig leiderschap 

Module 1 

Theoretische 

constructen  

6 ec 

 

Module 4 

Besluiten in complexe 

zorgsituaties 

6 ec 

Module 3 

Multicausaliteit in de 

verloskunde  

6 ec 

 

Module 5 

Innovatie 

en beleid  

6 ec  

Module 2 

Preventie in voorzorg 

en gemeenschapszorg  

 6 ec  

 

Wetenschappelijke stage (30 ec)  Vakinhoudelijke stage (30 ec)  
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Beschrijving van de opleiding  

Leerlijnen  

De opleiding heeft drie leerlijnen: 

 Leerlijn verloskundig handelen 

 Leerlijn academische en wetenschappelijke vorming  

 Leerlijn verloskundig leiderschap  

 

Leerlijn verloskundig handelen  

In deze leerlijn gaat het om het doorontwikkelen van verloskundig handelen in de complexe zorg en op het 

grensvlak van fysiologie en pathologie. Om adequate risico-inschattingen en keuzes te onderbouwen en op 

niveau te bespreken met artsen en andere zorgprofessionals is verdiepende en specialistische kennis van het 

medisch verloskundig handelen noodzakelijk. Met deze kennis leert de student onderbouwde voorstellen te 

formuleren voor de behandeling en deze te bespreken.  

Leerlijn academische en wetenschappelijke vorming 

De leerlijn academische en wetenschappelijke vorming is gericht op de academische en wetenschappelijke 

vorming van de student. Het gaat hierbij enerzijds om het ontwikkelen van wetenschappelijke competenties 

waardoor zij in staat is om door onderzoek wetenschappelijke kennis te verwerven, deze kennis op waarde te 

schatten, eigen te maken en waar nodig over te dragen aan derden. Anderzijds gaat het om het ontwikkelen 

van een academische houding. De WO-master verloskundige ontwikkelt een kritische houding, intellectuele 

nieuwsgierigheid, theoretische verbeeldingskracht, het vermogen om empirie en theorie systematisch met 

elkaar in verband te brengen en om het kunnen verwoorden van de gevolgen van wetenschappelijke 

ontwikkelingen die op langere termijn kunnen ontstaan. Zij leert te kijken over de grenzen van het eigen 

vakgebied heen en gebruikt kennis uit verschillende vakgebieden om problemen op te lossen. In deze leerlijn 

komt een breed spectrum aan vaardigheden aan de orde zoals: 

 Het uitvoeren en opzetten van onderzoek 

 Kritisch denken en redeneren 

 Argumentatieleer  

 Formele en informele logica 

 Wetenschapsfilosofie 

 Ethiek  

 Kennis van de geschiedenis van de wetenschap en het vakgebied 

 Statistische vaardigheden 

 Verbale vaardigheden 

 Academische schrijfvaardigheden 

Leerlijn verloskundig leiderschap 

De leerlijn verloskundig leiderschap richt zich op het ontwikkelen van leiderschapscompetenties van de 

student. Deze leiderschapscompetenties zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling en daarnaast op 

leidinggeven aan teamvorming, samenwerking en organisatie om te komen tot een menswaardige, ethisch 

verantwoorde, duurzame, geloofwaardige en efficiënte geboortezorg. De student leert sturing en 

leidinggeven aan innovatie en veranderingsprocessen vanuit een integrale visie op geboortezorg. Ze leert zich 

te profileren en zo invloed uit te oefenen op de kwaliteit en efficiëntie van de geboortezorg, de samenwerking 

en de organisatie van zorg.  
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Modules en stages  

De modules en stages geven inhoud aan de leerlijnen. De opleiding heeft vijf inhoudelijke modules en twee 

stages (tabel 4).  

Tabel 4 Inhoud modules & stages 

 

Modules  Omschrijving  

Module 1 
Theoretische constructen 
verloskunde 
 

In deze module worden (wetenschappelijke) theoretische constructen en modellen 
vanuit sociologisch, psychologisch en antropologisch, medisch en midwifery 
perspectief behandeld, die van belang zijn om resultaten in de geboortezorg te 
analyseren en te verklaren. Verschillende zorgmodellen worden behandeld om 
beleidskeuzes te analyseren en te plaatsen. 

Module 2 
Preventie in voorzorg en 
gemeenschapszorg  
 

De kernthema’s van deze module zijn (a) de ontwikkeling, implementatie en 
wetenschappelijke evaluatie van preventieve interventies, gebruikmakend van 
geavanceerde technologische mogelijkheden ter bevordering van de gezondheid en 
reductie van ziekte onder vrouwen en hun nageslacht voor, tijdens en na de 
zwangerschap en (b) (kennis over de) ontwikkeling van het bijbehorende public-
healthbeleid en (c) onderzoeksdesign en de wetenschappelijke (effect)evaluatie van 
public health interventies voor zwangeren. 

Module 3 
Multicausaliteit in de verloskunde  

 

In deze module worden de psychologische, sociale en (path0) fysiologische factoren 
behandeld, die van invloed zijn op het verloop van zwangerschap en baring en de 
invloed van interactie tussen deze factoren.  

Module 4 
Besluiten in complexe 
zorgsituaties 

 
 

De kernthema’s in deze module zijn het methodisch klinisch redeneren en het 
begeleiden in complexe en hoogcomplexe zorgsituaties op basis van specialistische 
en geavanceerde kennis. Aanvullende specialistische verloskundige vaardigheden 
zijn: monitoring, diagnostiek en behandeling en acute medische zorg in de klinische 
setting. 

Module 5 
Innovatie en beleid  

De kernthema’s in deze module zijn organisatieverandering, organisatieleren en 
innovatie, leiderschap, evaluatie en implementatie van innovaties en 
verandertrajecten en kwaliteitszorg in de gezondheidszorg. Ook relevante 
onderdelen uit de bedrijfskunde en bestuurskunde worden in deze module 
behandeld.  

Wetenschappelijke stage De wetenschappelijke stage is de proeve van bekwaamheid waarin de student laat 
zien dat hij een onderzoeksplan kan ontwerpen volgens de principes van 
(fundamenteel, epidemiologisch of toegepast) wetenschappelijk onderzoek. De 
student kan met een grote mate van zelfstandigheid de onderzoekscyclus doorlopen 
uitmondend in een thesis dat voldoet aan de eisen van een wetenschappelijke 
publicatie. Voor het doen van wetenschappelijk onderzoek loopt de student stage bij 
een onderzoeksgroep 

Vakinhoudelijke stage Tijdens de vakinhoudelijke stage werkt de student aan het ontwikkelen van de 
competenties op het gebied van de individuele (laag)complexe verloskundige zorg 
en competenties op het gebied van verloskundige leiderschap, innovatie en 
preventie. Dit wordt aangestuurd via EPA’s en praktijkopdrachten.  

 
 


