Visievierluik

AVAG is een dochterstichting
van Hogeschool Inholland en
heeft nauwe samenwerkingen
met Amsterdam UMC en
UMCG.

Meerjarendoelen
AVAG 2022-2027

Wij staan voor het beste geboortezorgonderwijs en -onderzoek dat aansluit bij de behoefte
van cliënten én dat leidt tot zelfstandige en professionele verloskundigen die plezier hebben
in hun werk.

Als toonaangevend instituut
leiden we verloskundigen op en
doen we binnen onze eigen
onderzoeksafdeling onderzoek in
de verloskundige wetenschap.

Om toekomstbestendig te blijven, hebben we onze visie voor de jaren tot en met 2027
herijkt en onze meerjarendoelen geactualiseerd en vertaald naar hogere en gewaagde doelen
passend bij onze kernkwaliteiten en kernwaarden.

Onderwijs

Opleiden van een brede voorhoede die door het werken vanuit een master
werk- en denkniveau werkt aan de positionering van het fysiologische
perspectief op zwangerschap en geboorte en van het beroep van
verloskundige.

Vanaf 2023
vanaf
2023 als
als joint
joint degree
degree
met academies in Rotterdam
en Maastricht

op beide AVAG-locaties.
Amsterdam

Groningen

Organisatie
De organisatie en de sturing moeten de realisatie van onze visie faciliteren.
Governance en sturing

Bedrijfsvoering
Beide locaties
zelfstandig

Communicatiebeleid

Kernwaarden

Kernkwaliteiten

Personeelsbeleid

Met ons onderwijs en
onderzoek verbeteren wij
de geboortezorg.

Wij borgen de
verloskunde voor de
geboortezorg van
morgen.

Academisch werk- en
denkniveau
Fysiologisch perspectief
Respectvolle houding
Duurzaamheid

De afdeling Verloskundige Wetenschap
(Midwifery Science):
Opleiden van een op wetenschappelijk
topniveau functionerende voorhoede die
de positionering van de fysiologie en het
beroep van verloskundige kan dragen op
(inter)nationaal niveau.

Samenwerken
Leiderschap
Combineren van
onderwijs en onderzoek

Samenwerking met
Amsterdam UMC en UMCG

MEDICAL
JOURNAL

Versterken van het wetenschappelijke
fundament onder het beroep van
verloskundige en de fysiologische
benadering van zwangerschap en geboorte.

Opleiden van een voorhoede die op (inter)nationaal niveau de positionering
van de fysiologische benadering van de geboortezorg en het beroep van
verloskundige kan oppakken en de versterking van de wetenschappelijke
kennisbasis onder het vak van verloskundige kan aansturen.

Studentenbeleid

Gewaagde doel

Onderzoek

Opleiden van een brede basis van verloskundigen voor 1e, 2e en 3e lijn én
transmurale netwerkzorg.

Dit werken we uit in
meerjarendoelstellingen voor:

Hogere doel

Maatschappelijke
positionering
De geboortezorg verbeteren
door onze kennis en kunde
breder in het
geboortezorgnetwerk in te
zetten en door samen op te
trekken met andere
ambitieuze opleiders,
vakgerichte netwerken én
cliënten.

Benieuwd naar de concrete
doelen per pijler?
Meerjarenbeleidsplan
2022 -2027

Download dan het volledige meerjarenbeleidsplan
2022 – 2027 op
www.verloskunde-academie.nl/
meerjarenbeleidsplan-2022-2027
Heb je vragen, of concrete ideeën waarmee je
ons kunt helpen deze doelen te bereiken?
Neem dan zeker contact op met het managementteam van AVAG via info.vaa@inholland.nl.

