
 

Academie Verloskunde Amsterdam Groningen 
 

De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) is een samenwerkingsinstituut van 
Hogeschool Inholland en Amsterdam UMC, locatie VUmc, gericht op onderwijs en onderzoek op het 
gebied van verloskunde in ruime zin. Daartoe biedt zij de hbo+ opleiding Verloskunde aan in 
Amsterdam en Groningen. Zij heeft een onderzoeksafdeling aan Amsterdam UMC, locatie VUmc die 
onderzoek doet op het gebied van de verloskunde. Tevens biedt zij bij- en nascholing voor de gehele 
verloskundige keten. Binnen de opleiding zijn 80 medewerkers werkzaam. Zij zijn verspreid over de 
locaties Amsterdam en Groningen.  
 
Ons curriculum heeft een veelzijdig ambitieus karakter. Het draagt er voor zorg dat toekomstige 
verloskundigen zich als een partner kunnen opstellen binnen de integrale verloskundige keten. 
Daarnaast draagt het curriculum bij aan de verdere academisering van onze opleiding.  

 
Bouw je mee aan de nieuwe generatie verloskundigen en geloof jij als docent in de samenwerking 
binnen de integrale zorgketen? Zie jij de uitdaging van een ambitieus curriculum en wil je daaraan 
meewerken? 
 
Herken jij je in de bovenstaande ambities? Ben je verloskundige of arts? Binnen ons team in 
Amsterdam zijn we op zoek naar: 
 

- Docent Verloskunde 
 
 
Functiebeschrijving 
 
Je: 

• Bent verantwoordelijk voor het zelfstandig en op basis van vakbekwaamheid uitvoeren van 
onderwijs conform de opleidingsdoelstellingen, -planning en het beroepsprofiel (het geven van 
colleges, het begeleiden van onderwijsgroepen, het begeleiden van studenten in hun 
studieloopbaan, het verzorgen van vaardigheidstrainingen en het ontwikkelen en organiseren 
van onderwijs). 

• Draagt bij aan de ontwikkeling van het curriculum en de implementatie in de opleiding en het 
werkveld. 
 

 
Functie-eisen 
 
Je:  

• Bent een enthousiaste, gedreven en ambitieuze BIG-geregistreerde verloskundige of arts met 
recente werkervaring, die graag werkt met een gemotiveerde groep studenten. 

• Bent in het bezit van een wo-mastergraad of je hebt deze bijna voltooid. 

• Hebt brede theoretische en praktische vakinhoudelijke kennis en/of specifiek m.b.t. public 
health. 

• Bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de verloskunde (en m.b.t. PH indien van 
toepassing) en in staat deze te vertalen naar onderwijsinhoud en onderwijsvernieuwingen. 

• Hebt bij voorkeur ervaring met casusgestuurdonderwijs. 

• Hebt bij voorkeur een didactische bevoegdheid (BKO of BDB). 
 

 
  



 
 
Heb je interesse 
 

• Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wilma Hendriks, opleidingsmanager: email  
wilma.hendriks@inholland.nl of tel. 06-11 44 98 55. 
 

Solliciteren 
 

• Je belangstelling voor deze functie kun je kenbaar maken door je motivatiebrief met CV te 
mailen naar sollicitaties.avag@inholland.nl t.a.v. Wilma Hendriks. 

• De selectie bestaat uit twee gespreksrondes. Onderdeel van de sollicitatieprocedure is een 
referentiecheck.  

 
Wij bieden 
 

• Een functie met een omvang 0,6-0,8 fte. 

• Een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring conform de CAO-hbo. 

• Bij de start een aanstelling voor bepaalde tijd. Het dienstverband wordt bij goed functioneren 
verlengd, waarbij uiteindelijk een vast dienstverband tot de mogelijkheden behoort. 

• Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder zeer ruime faciliteiten m.b.t. vakantiedagen, 
deskundigheidsbevordering/ontwikkelmogelijkheden, reiskostenvergoeding, laptop, telefoon 
e.d. 
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