
Reactie op advies Commissie Bruijn inzake de Academie Verloskunde Amsterdam 

Groningen. 

Begin 2019 hebben de besturen van Amsterdam UMC - locatie VUmc, Inholland en stichting 

AVAG, een commissie gevraagd om advies uit te brengen over de WO-academisering en 

inbedding van de opleiding verloskunde. Deze commissie bestond uit Prof. Dr. Jan Anthonie 

Bruijn, Prof. Dr. Janke Cohen-Schotanus, Drs. Bridget Kievits en Prof. Dr. André Knottnerus. 

De commissie heeft op 3 juni het advies aan de besturen uitgebracht. 

De opdracht luidde als volgt: 

“De commissie wordt gevraagd bestuurlijk advies uit te brengen aan de besturen van Amsterdam UMC, locatie 

VUmc en Hogeschool Inholland over de vraag of de doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst, namelijk 

de WO-academisering van de opleiding Verloskunde van Hogeschool Inholland dient te worden gehandhaafd en 

onder welke condities deze kan worden geëffectueerd of dat – en op welke wijze – herijking van de doelstelling 

zoals verwoord in de samenwerkingsovereenkomst wenselijk is. De commissie wordt daarbij gevraagd om zowel 

bestuurlijke, maatschappelijke, politieke, vakinhoudelijke en onderwijsinhoudelijke overwegingen te betrekken bij 

het advies, deze onderling af te wegen en tot een door de commissie gedragen, zo mogelijk unaniem, advies te 

komen met betrekking tot het vraagstuk van de WO-academisering. Een globale aanbeveling op welke wijze en 

volgens welke constructie(s) tot dit vervolg gekomen zou kunnen worden, dient onderdeel van dit advies te zijn.” 

De commissie heeft zich uiterst serieus van haar taak gekweten en een zorgvuldig en zeer 

goed onderbouwd rapport afgeleverd, dat stoelt op vele gesprekken met belanghebbenden 

en experts en op zeer uitgebreide documentatie. Het advies is unaniem. De besturen zijn 

onder de indruk van de kwaliteit van het advies en zijn de commissie hiervoor zeer 

erkentelijk. Wij omarmen het advies. 

De besturen zijn blij te constateren dat de kwaliteit en ambitie van AVAG worden herkend. 

Wij hebben complimenten in ontvangst mogen nemen voor wat er de afgelopen jaren is 

neergezet. Dat doet ons deugd, want ook wij zijn daar buitengewoon trots op. Het is in dat 

licht dat wij de aanbevelingen bezien. 

De commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan waarvan de eerste twee rechtstreeks 

betrekking hebben op de opdracht van de commissie. De commissie adviseert de Bachelor 

opleiding verloskunde niet over te dragen naar het WO en deze binnen het HBO ingebed te 

laten (aanbeveling 1). Daarnaast adviseert de commissie om de academisering binnen het 

HBO met kracht voort te zetten en daarbij de samenwerking tussen Inholland en VUmc te 

versterken en verder uit te bouwen om daarmee het onderwijs en fundamenteel en 

praktijkgericht onderzoek te versterken (aanbeveling 2). Wij zien hierin een bevestiging van 

hetgeen in de afgelopen jaren is opgebouwd en delen de mening van de commissie dat er 

ook nog veel kan worden bereikt; en dat landelijke afstemming en samenwerking daarbij 

wenselijk is. De commissie geeft hierop aansluitend vijf aanbevelingen voor de langere 

termijn. Deze aanbevelingen vragen zorgvuldige en nadere overweging. 

Vanzelfsprekend gaan wij graag het gesprek aan met alle stakeholders, alvorens besluiten te 

nemen. Besluitvorming zal instemming behoeven van alle besturen, die hierbij tevens de 

relevante medezeggenschapsorganen en toezichthouders zullen betrekken. 

De besturen van Amsterdam UMC - locatie VUmc en Inholland hebben het bestuur van 

AVAG gevraagd om een voorstel te doen voor de wijze waarop wij invulling kunnen geven 

aan het advies. 
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