
 

             Stagecoördinator Verloskunde 
                                                        (2 tot 3 dagen per week) 

 
Wij zoeken voor onze locatie in Amsterdam een verloskundige die met haar 
enthousiasme kan bijdragen aan de coördinatie van onze stages. Een verbinder, 
netwerker en organisator.  
Spreekt dit je aan? Dan zoeken wij jou! 
 
 

De organisatie 
De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) is een samenwerkingsinstituut van 
Hogeschool Inholland en Amsterdam UMC, locatie VUmc. Daartoe biedt zij de hbo+ opleiding 
Verloskunde aan in Amsterdam en Groningen en 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.  
 
Meer weten over de organisatie? Kijk dan op de website. 
 
 

Wat ga je doen?  
 

Je: 

• Werkt als relatiebeheerder en strategisch netwerker binnen het stageteam van AVAG.  

• Vertegenwoordigt onze opleiding binnen het werkveld en kan bij voorkeur je netwerk hiervoor 
inzetten. 

• Coördineert & organiseert diverse stage werkzaamheden, stuurt andere collega’s hierin aan 
en verzorgt trainingen voor en in het werkveld.  

• Weet interne relaties met zowel studenten als collega’s op een goede manier te onderhouden 
en te binden.  
 

 

Waar moet je aan voldoen? 
 

Je:  

• Hebt recente werkervaring in de geboortezorg of ervaring als relatiebeheerder in de medische 
wereld. 

• Bent bereid om te investeren in jezelf en je didactisch bij te scholen.  

• Beschikt over brede theoretische en praktische kennis van ons domein en bent snel in staat 
om up-to-date informatie te verzamelen, te analyseren en toe te passen.  

• Kan zowel strategisch denken als praktisch handelen in de coördinatie van de (uitvoerende) 
werkzaamheden. 

• Bent communicatief vaardig. 

• Bent bij voorkeur in bezit van een mastergraad. 

• Beschikt bij voorkeur over trainings- en coachingsvaardigheden. 

• Bent in het bezit van een rijbewijs/auto i.v.m. het afleggen van stagebezoeken. 
 
 

Wat  biedt AVAG? 
 

• Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring conform de CAO-hbo (schaal 10). 

• Het betreft bij de start een aanstelling voor bepaalde tijd. Het dienstverband wordt bij goed 
functioneren verlengd, waarna een vast dienstverband kan volgen. 

http://www.verloskunde-academie.nl/


• AVAG biedt goede arbeidsvoorwaarden zoals ruime vakantiedagen, aantrekkelijk pensioen, 
eindejaarsuitkering, vakantiegeld. Hiernaast is er ruimte en middelen voor professionele en 
persoonlijke ontwikkeling en bieden wij een prettige informele werkomgeving.  

 
 

Interesse? 
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met je toekomstige collega: Claartje.Hart@inholland.nl.  
 

Solliciteren: 
 

Je belangstelling voor deze functie kun je uiterlijk 1 maart 2020 kenbaar maken door je motivatiebrief 
met CV te mailen naar sollicitaties.avag@inholland.nl. 
De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksrondes en een referentiecheck.  
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