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Inhoud presentatie:

Beroep

• Wat houdt het beroep verloskundige 
in?

Studie

• Wat leer je tijdens de studie?

• Onderwijsprogramma & opbouw studie

Carrière

• Carrièreperspectief 

• werkmogelijkheden



Wat doet de 

verloskundige?



Taken verloskundige:

• Preconceptiezorg

• risico inschatting; advies vruchtbaarheid; leefstijl, 

bevorderen gezonde start zwangerschap



Taken verloskundige:

• Zwangerschap

• risicoselectie (verwijzen), o.a.:

• groei en ligging kind

• bloeddruk

• screenen op diverse (infectie)ziekten



Taken verloskundige:

• Bevalling

• Ondersteuning, bevorderen normaal verloop

• Risicoselectie (verwijzing) bv.; temperatuur en bloeddruk, 

conditie kind, vordering

• Handelen in noodsituaties



Taken verloskundige:

• Kraambed 

• Transitie ouderschap

• Gezondheid moeder en kind

• borstvoeding begeleiden, risicoselectie

• Nacontrole

• evaluatie zorg; onderzoek op indicatie, anticonceptie



Taken verloskundige

• Algemeen

• Deelnemen interprofessioneel overleg (gynaecologen, 

huisartsen, maatschappelijk werkers, diëtisten)

• Intercollegiaal overleg binnen de praktijk

• Bijscholing

• Praktijkvoering

• Uitwisseling kennis 

• Wetenschappelijk onderzoek



De studie 

VERLOSKUNDE



50% THEORIE- 35% PRAKTIJK-15% WETENSCHAP



In alle jaren

• gedegen medische kennis

• medisch technische vaardigheden

• communicatieve vaardigheden

• wetenschappelijk onderwijs

• klinisch redeneren

• professioneel gedrag

• stage (35% van de hele opleiding)



Opbouw van de studie
- Propedeuse (eerste jaar)

- Hoofdfase (tweede, derde en vierde jaar)

- Studieloopbaancoaching



Eerste studiejaar

• Theorie:

• Taakgestuurd onderwijs in werkgroepen

• Vaardigheidsonderwijs (medisch en communicatief)

• Hoor- en werkcolleges

• Maatwerk

• Stage

• Doorlopende stage waarbij je 1 cliënt volgt

• Twee verloskunde stages (2 en 5 weken)



Tweede studiejaar

• Theorie:

• Casusgestuurd onderwijs (werkgroep)

• Hoor- en werkcolleges

• Vaardigheidsonderwijs                                                  

(medisch- en communicatief)

• Onderzoekmodule en presentatie

• Stage:

• 10 weken verloskunde stage 



• Projectonderwijs 10 weken: management, 

ondernemerschap en patiëntveiligheid

• Onderzoekstage 10 weken: actieve rol in wetenschappelijk 

verloskundig onderzoek

• 2 x 10 weken  verloskunde stage (ook in ziekenhuis)

• Mogelijkheid stage buitenland (o.a. Zweden)

Derde studiejaar 



Vierde studiejaar

• Omslag “verloskundige in opleiding” naar “beginnend 

beroepsbeoefenaar”

• Wo-minor semester studeren aan universiteit

• Stage Public Health

• Afstudeerstage 12 weken in eerstelijnspraktijk 



Studieloopbaancoaching

• Twee gesprekken met studieloopbaancoach (slc) per 

studiejaar

• Jaar 1 en 2:  Coaching door slc in groep 

• Jaar 3: Supervisie door geregistreerde supervisor in groep 

• Jaar 4: Coaching in eindfase/beoordeling eindproduct 



Honoursprogramma 

• Extra curriculair programma in 2de en 3de jaar, dat bestaat uit 

modules aan een universiteit en een binnenschools-

groepsprogramma

• Extra module master Evidence Based Practise (EBP) aan 

UvA waardoor je daarna de master kan afmaken in een jaar 

= 5 jaar



Studiekosten 

• Collegegeld: € 2.143,- per jaar (voor eerstejaars € 1.071,-)

• Totale kosten studiemateriaal (boeken en 

vaardigheidsmateriaal): +/- € 2000,-. 

• Voor stages overal geplaatst worden, ook verder van huis

• Reiskosten hiervoor worden in principe niet vergoed



Carrièreperspectief en 

werkmogelijkheden



Verder studeren kan!

• Wo-masters:

• Health Sciences (VU)

• Master Verloskunde (in ontwikkeling)

• Evidence Based Practice (UVA)

• Hbo-masters:

• Klinische verloskunde 

• Docentenopleiding

• Post hbo-onderwijs: opleiding Echoscopie



Carrièreperspectief

• Na afronding studie:

• Verloskundige in eerstelijnspraktijk : Lid van een 

maatschap, waarneemster (zelfstandig of in loondienst) 

• Klinisch verloskundige

• Maar ook:

• Wetenschappelijk onderzoeker

• Echoscopiste (na extra opleiding)

• Docent verloskunde (na extra opleiding)



Realiseer jij je wat deze studie inhoudt?

• Studiebelasting hoog; hbo+ opleiding

• 42-urige (studie)week gedurende vier jaar 

• Tijdens studie: 24-uurs- en weekenddiensten 

• Mentaal en fysiek zwaar (o.a. door impact ervaringen stage)  

verantwoording die je draagt

• Actief/zelfstandig en leren/werken



BSA NORM

• 50 EC halen in jaar 1 

• Voldoende beoordeling professioneel gedrag werkgroep en 

stage



Toelatings- en 

selectieprocedure



Toelaatbaar met:

• Havo/Vwo: verplicht biologie, scheikunde, wiskunde

• Mbo 4-diploma: biologie, scheikunde, wiskunde én Engels 

• Max. inschrijven voor 2 numerus fixus opleidingen tegelijk



Aanmelden

Totaal 100 student AVAG:

• 60 Amsterdam

• 40  Groningen

• Aanmelden via Studielink (www.studielink.nl)

• Inschrijven vanaf 10 oktober 2020 tot uiterlijk 15 januari 2021 

voor AVAG met voorkeur voor locatie

http://www.studielink.nl


Selectieprocedure

• 1ste selectieronde februari 2021 

• - zelfstudieopdracht, hoorcollege en schriftelijke individuele toets

• 2de selectieronde maart 2021

• in werkgroep studietaak uitwerken    

• peerfeedback geven en schriftelijk reflecteren

• Uitslag 15 april 2021

• Meer informatie over de selectieprocedure op onze website

www.verloskunde-academie.nl/verloskundestuderen

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


Niet door de selectie?

• Havo-kandidaat? Ga Vwo doen

• Mbo-kandidaat? Ga Havo doen

• Vwo-kandidaat? Ga bijv. medische biologie of psychologie 

doen of een jaar reizen of werken



Vragen?

• Kijk op www.verloskunde-academie.nl

• Volg ons op Facebook

• Of Instagram @verloskundestudenten_avag

• Informatie over toelating/selectie: lokaal B.4, begane grond 

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

