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1. Voorwoord
Beste Verloskundigen in opleiding (VIO’s)
Dit is de studiegids1 van de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) voor
het studiejaar 2021-2022.
De AVM bestaat uit de hbo-bachelor Verloskunde, het lectoraat Midwifery
Science en Leven Lang Leren (LLL) en is onderdeel van Zuyd Hogeschool.
Deze studiegids is het ‘spoorboekje’ van de opleiding verloskunde en biedt
veel praktische informatie over de inhoud en organisatie van de opleiding.
Naast deze studiegids is er een Onderwijs- en Examenregeling (OER). Deze
is beschikbaar via Zuydnet en Moodle.
We hopen dat deze studiegids een goede wegwijzer is voor jou en iedereen
die bij de opleiding betrokken is.
Tamar van Haaren, Evelien van Limbeek, Vivian Maes
Opleidingsmanagers Academie Verloskunde Maastricht

1

Deze studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld; desondanks zou er in de weergave van

regelingen of de interpretatie ervan sprake kunnen zijn van onjuistheden. Te allen tijde blijven de
oorspronkelijke en formele regelingen van kracht. Aan de inhoud van deze studiegids kunnen daarom
geen rechten worden ontleend. Voor alle gegevens uit deze gids geldt het voorbehoud van wijzigingen
(zoals data) en kennelijke drukfouten. Ingrijpende wijzigingen zullen altijd zo snel mogelijk worden
bekendgemaakt. In deze studiegids is gekozen voor de vrouwelijke vorm, de meeste studenten zijn
vrouwen. Daar waar ‘zij’ staat kan ook ‘hij’ worden gelezen.
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2. Begrippenlijst

AVM

Academie Verloskunde Maastricht

AVMS

AVM-supportsysteem

BBP

Bespreken en Beoordelen Professioneel gedrag

DB’er

Docentbegeleider; de begeleider van de VIO tijdens stage
vanuit de opleiding

EB

Eindbeoordeling

EBM

Evidence Based Midwifery

EPA

Entrusted Professional Activity

FHML

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

KNOV

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

LCT-LSS

Longitudinaal Competentietentamen Life Saving Skills

LLL

Leven Lang Leren

LOPV

Landelijk Opleidingsprofiel

LVGT

Landelijke Voortgangstoets

OER

Onderwijs- en Examenregeling

OWG

Onderwijsgroep

PGO

Probleem Gestuurd Onderwijs

Praktijkopleider

De begeleider van de VIO tijdens stage in de praktijk

SBC

Stagebeoordelingscommissie

SLB

Studieloopbaanbegeleiding

SLB’er

Studieloopbaanbegeleider

SM

Synthesemoment

TB

Tussenbeoordeling

TKB

Terugkombijeenkomst

UB

Universiteitsbibliotheek

UM

Universiteit Maastricht (Maastricht University)
8
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VIO

Verloskundige in Opleiding

VP

Verloskundige Praktijk

Wet BIG

Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

WHW

Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
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3. Organisatie
3.1.

Missie en Visie

De AVM ziet zichzelf als een kenniscentrum verloskunde, met als missie
“Creating the future of Midwifery”.
Dit doen wij volgens onze visie:
“Het kenniscentrum verloskunde staat voor onderwijs en onderzoek van
hoog niveau voor professionals in de geboortezorg.
Wij leiden verloskundigen op die vanuit een fysiologische benadering
medische zorg en sociale verloskunde combineren en samen met de cliënt
zorg op maat realiseren. Deze verloskundigen geven met professionals in
het netwerk vorm aan geïntegreerde geboortezorg, die bijdraagt aan een
goede start van nieuw leven.”

3.2.

Organisatiestructuur

De AVM is ingericht volgens drie inhoudelijke pijlers; de hbo-bachelor
Verloskunde, het lectoraat Midwifery Science en Leven Lang Leren.
De activiteiten van de hbo-bachelor Verloskunde zijn gericht op de
organisatie, uitvoering en optimalisering van de opleiding Verloskunde.
Het lectoraat Midwifery Science ontwikkelt en implementeert
activiteiten die bijdragen aan de verwetenschappelijking van de opleiding
Verloskunde en het wetenschapsdomein Midwifery, zowel op het gebied
van onderwijs als op het gebied van onderzoek.
Leven Lang Leren richt zich op de organisatie, uitvoering en
ontwikkeling van bij- en nascholingen voor het werkveld: verloskundigen
en andere verwante beroepsbeoefenaren.

10
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Door intensieve samenwerking tussen deze drie inhoudelijke pijlers vindt
optimale integratie van onderwijs, onderzoek en verbinding met het
werkveld plaats.

Figuur 1. Integratie onderwijs (bachelor), onderzoek (lectoraat) en verbinding
werkveld (LLL)

De dagelijkse leiding van de AVM is in handen van drie opleidingsmanagers
(Tamar van Haaren, Evelien van Limbeek en Vivian Maes). Samen met de
lector (Marianne Nieuwenhuijze) en de directeur van Zuyd (Hedwig Darley)
zijn zij het managementteam verloskunde.

11
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CvB
Zuyd Hogeschool

Cluster Ergotherapie, Fysiotherapie,
Logopedie, Mens & techniek,
Vaktherapie, Verloskunde

Bedrijfsbureau

Academie Verloskunde Maastricht

MT-Verloskunde

Lectoraat Midwifery
Science

Secretariaat
Lectoraat

Leven Lang Leren

Roostering

Stage secretariaat

Onderzoekers en docenten

Overige Academies van het cluster

Academieraad

Bachelor Verloskunde

Studenten- en
examensecretariaat

Directeur

Onderzoekers en docenten

Secretariaat Leven
Lang Leren

Onderzoekers en docenten

Figuur 2. Organogram AVM

3.3.

Commissies

Ten behoeve van de borging van de kwaliteit van het onderwijs is een
aantal wettelijk verplichte commissies ingesteld; de Academieraad, de
Examencommissie, de Curriculumcommissie en de Werkveldcommissie.
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3.3.1.

Academieraad

Iedere academie heeft een Academieraad. Deze raad is een fusie van de
vroegere Opleidingscommissie en Deelraad. De taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden komen eveneens overeen met de
taken van de Opleidingscommissie en Deelraad. Verdere informatie is in te
zien op Zuydnet.
De Academieraad van de AVM is samengesteld uit drie docenten
en drie VIO’s van de opleiding. In 2021-2022 is de samenstelling als volgt:

Docent-leden
•
•
•

Christianne Gemmeke
Han Hensen
Simone Mets

Student-leden


Floor Smits



Anouk Wannet



Jeanne de Vries

Student-leden krijgen vrijstelling van het onderwijs ten tijde van de
vergaderingen van de opleidingscommissie en een financiële vergoeding
conform de Zuyd regeling voor de bijgewoonde vergaderingen.
3.3.2.

Examencommissie

In de ‘Regeling voor de Examencommissies’ van Zuyd Hogeschool zijn de
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Examencommissie
vastgelegd. Deze regeling is in te zien op Zuydnet.
De Examencommissie bestaat uit 4 leden, 3 docenten van de AVM en één
extern lid uit het werkveld:


Elke Aarts (secretaris)



Frans Huijberts (voorzitter)



Simone Mets



François Hesseling (extern lid)

De vergaderdata van de Examencommissie staan in het jaarrooster van de
AVM vermeld. Verzoeken aan de Examencommissie kun je schriftelijk doen
13
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door het ‘format verzoek examencommissie’ in te vullen en als bijlage bij
een e-mail te sturen aan het secretariaat van de examencommissie
examencommissie@av-m.nl. Dit format kun je vinden op Moodle.
Als je wil dat je verzoek de eerstvolgende vergadering van de
examencommissie op de agenda komt, moet je zorgen dat je dit uiterlijk 3
werkdagen voorafgaand aan deze vergadering vóór 12.00 hebt ingediend.
3.3.3.

Curriculumcommissie

Deze commissie adviseert het MT inzake de inhoud van het curriculum. In
de curriculumcommissie worden de inhoudelijke lijnen van het curriculum
door een lid van iedere expertisegroep vertegenwoordigd. Een van de
opleidingsmanagers is voorzitter.
Het lectoraat is vertegenwoordigd voor de verbinding tussen onderwijs en
onderzoek. Zie onderstaand schema.
Zowel docenten als studenten kunnen punten voor bespreking in de
curriculumcommissie aanleveren bij Evelien van Limbeek
(e.vanlimbeek@av-m.nl).

14
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Figuur 3. Vertegenwoordiging in Curriculumcommissie

3.3.4.

Werkveldcommissie

De werkveldcommissie heeft de taak om de AVM gevraagd en ongevraagd te
adviseren over de aansluiting van de opleiding op het werkveld.
15
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De samenstelling van de werkveldcommissie is zodanig dat een zo goed
mogelijke afspiegeling van het werkveld wordt gevormd. Contactpersoon is
Vivian Maes (v.maes@av-m.nl).

3.4.

Kwaliteitsbewaking

Uitgangspunt van de kwaliteitszorg binnen de AVM is dat we met
kwalitatief goed onderwijs verloskundigen opleiden die een bijdrage
kunnen leveren aan de geboortezorg in Nederland.
De AVM heeft van de Keuzegids Hoger Onderwijs de kwalificatie
‘Topopleiding’ gekregen.
3.4.1.

Expertisegroepen

Ter ondersteuning van curriculumontwikkeling en –borging zijn
expertisegroepen ingericht. Het doel van de expertisegroepen is de
samenhang en kwaliteit van activiteiten in het kader van blokoverstijgende
lijnen te borgen en up to date te houden. Zij geven gevraagd en ongevraagd
advies aan de curriculumcommissie. Er zijn acht expertisegroepen:


Beoordeling Professionele Ontwikkeling (BPO): eindverantwoordelijk
voor de kwaliteit en samenhang van alle tentamens over het gehele
curriculum;



Communicatie: eindverantwoordelijk voor de inhoud en samenhang
van de lijn communicatieonderwijs over het gehele curriculum;



Evidence Based Medicine: eindverantwoordelijk voor de inhoud en
samenhang van de EBM-lijn over het gehele curriculum;



Internationalisering en (culturele) diversiteit: eindverantwoordelijk
voor de inhoud en samenhang van de onderwijsactiviteiten op het
gebied van ‘internationalisation at home’ en (culturele) diversiteit in
relatie tot de geboortezorg. Deze expertisegroep draagt ook zorg voor

16
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de internationale uitwisselingen (organisatie en acquisitie nieuwe
uitwisselingspartners);


InterProfessional Education (IPE), ondernemendheid & E-health:
verantwoordelijk voor het initiëren en borgen van interprofessionele
onderwijsactiviteiten, waarbij samengewerkt wordt met andere
professionals (in opleiding), het onderwijs op het gebied van
ondernemendheid en E-health over het gehele curriculum;



Stage: eindverantwoordelijk voor de inhoud en samenhang van de
stagelijn over het gehele curriculum en de kwaliteit van de
stagebeoordelingen. Dit laatste in nauwe samenwerking met de
expertisegroep BPO;



Studieloopbaanbegeleiding en portfolio: eindverantwoordelijk voor de
inhoud en samenhang van de studieloopbaanbegeleiding over het
gehele curriculum en de portfolio assessments. Dit laatste in nauwe
samenwerking met de expertisegroep BPO;



Vaardigheden: eindverantwoordelijk voor de inhoud en samenhang
van de lijn medische vaardigheden over het gehele curriculum.

3.4.2.

Evaluatie theorie onderwijs

Ieder blok word je gevraagd om, aan de hand van een digitaal
vragenformulier, je mening te geven over het betreffende blok. Na
verwerking en analyse van de gegevens worden de resultaten vastgelegd
in een kwaliteitsverslag. Het verslag, met de verbeterpunten/actiepunten
voor komend studiejaar, wordt besproken in het blokcoördinatorenoverleg
in aanwezigheid van de kwaliteitszorgfunctionaris.
De kwaliteitszorgfunctionaris maakt jaarlijks een overstijgend
kwaliteitsverslag van de propedeutische en postpropedeutische fase met
conclusies en aanbevelingen voor de curriculumcommissie.

17
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3.4.3.

Evaluatie Stages

Zowel VIO’s, stagebiedende praktijken en ziekenhuizen als
docentbegeleiders worden gevraagd om digitaal een evaluatie in te vullen.
Hiermee wordt een totaalbeeld verkregen over de gang van zaken tijdens
de stages.De antwoorden worden vanzelfsprekend vertrouwelijk
behandeld. Evaluatiegegevens worden niet gekoppeld aan en zijn op geen
enkele wijze van invloed op de stagebeoordeling.
3.4.4.

Nationale Studentenenquête

Jaarlijks wordt onder alle studenten in Nederland de Nationale Studenten
Enquête (NSE) gehouden. Door deze resultaten krijgen Zuyd Hogeschool
en de AVM een beeld van de tevredenheid van de studenten over de
opleiding als totaal. Samen met de resultaten van de tweejaarlijkse
enquête onder de afgestudeerden en de gegevens uit andere evaluaties,
worden deze gegevens gebruikt om zo de kwaliteit van de opleiding verder
te verbeteren.

3.5.

Studievereniging HERA

De AVM heeft een eigen studievereniging, genaamd M.S.V. Hera. Een
studievereniging is een vereniging die opleidingsgebonden is. Dat wil zeggen
dat alleen VIO’s lid kunnen worden. M.S.V. Hera is autonoom en fungeert als
gesprekspartner, samen met de Academieraad, van de AVM waar het gaat om
student gerelateerde zaken.
De studievereniging dankt haar naam aan de Griekse godin Hera. Hera is de
beschermgodin van het huwelijk en als vruchtbaarheidsgodin begeleidt zij de
geboorte van een kind. Zoals ze haar naam eer aan doet waakt Hera over de
‘AVM-familie’ en helpt zij om je de weg te wijzen bij de AVM en stimuleert ze
je persoonlijke ontwikkeling.

18
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Als lid profiteer je van veel voordelen. Denk hierbij aan korting op boeken,
instrumentarium en disposables. Naast deze voordelen organiseert M.S.V.
Hera allerlei leerzame en sociale activiteiten zoals gastcolleges, ledenuitjes en
borrels.
M.S.V. Hera is opgericht en wordt bestuurd door VIO’s. Daarbij wordt zij
ondersteund door enthousiaste VIO’s in commissies.
Buiten een functionele en leerzame taak, helpt Hera jou om alles uit je
studententijd te halen!
Contact: info@msvhera.nl of www.msvhera.nl.

19
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4. Opleiding Verloskunde: de
uitgangspunten
4.1.

Beroeps- en opleidingskaders

Tijdens de opleiding Verloskunde aan de AVM word je opgeleid tot een
toekomstbestendige verloskundige die als hoogopgeleide professional
functioneert in de geboortezorg. Je wordt primair opgeleid om te gaan
werken binnen het Nederlands verloskundig zorgsysteem met als expertise
het fysiologische verloop van de zwangerschap, de bevalling en het
kraambed.


De kaders van het beroep en de opleiding worden gesteld door de
Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en
de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
(WHW).



De einddoelen van de opleiding Verloskunde van de AVM zijn geborgd
binnen de volgende (landelijk) vastgestelde eisen aan het beroep:
o

Beroepsprofiel Verloskundige (2014, KNOV), hierna genoemd het
beroepsprofiel (www.knov.nl);

o

Landelijk opleidingsprofiel (LOPV 2016, SOV);

o

Besluit van 23 mei 2014, houdende regels inzake de opleiding
tot en de deskundigheid van de verloskundige (Besluit
opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2014).



Daarnaast is de inhoud van de opleiding geborgd binnen de EUregelgeving (directive 2005/36/EC, Section 6, Article 40).



Ten slotte is, om het hbo-bachelorniveau van de opleiding te
waarborgen, de inhoud van de opleiding afgestemd op de Europees
vastgestelde zogenaamde Dublin-descriptoren.

20
©Copyright Academie Verloskunde Maastricht - Zuyd

4.2.

Visie op verloskunde

De AVM onderschrijft en hanteert de visie op verloskunde van de KNOV zoals
geformuleerd in Nieuwe Balans in de Verloskundige Zorg (www.knov.nl).
De zwangere: zij staat centraal en maakt op basis van goede voorlichting
haar eigen keuzes.
De autonome, zelfstandige verloskundige: als medisch professional staat zij
achter de zwangere vrouw en haar partner. Ze begeleidt hen in het hele
proces van kinderwens tot na de bevalling en biedt daarin toegesneden
zorg, adviezen en ondersteuning.
De verloskundige keten: een goede samenwerking met alle zorgverleners in
het proces is van essentieel belang voor de continuïteit en kwaliteit van de
verloskundige zorg.

Bij de vertaling van deze visie naar het onderwijs wordt uitgegaan van de
fysiologische benadering van het geboorteproces waarbij de gezondheid,
veiligheid en welzijn van moeder en kind gewaarborgd zijn. De cliënt is een
gelijkwaardige partner bij het gezamenlijk maken van keuzes over het
zorgproces.
Om verloskundige professionals goed op te leiden worden in het
opleidingsprogramma de volgende uitgangspunten gehanteerd:
De AVM leidt toekomstige verloskundigen op die hun cliënten centraal
stellen door:


respect te hebben voor de achtergrond, waarden, voorkeuren en
behoeften van de vrouw en haar omgeving;



vrouwen te allen tijde met persoonlijke aandacht, empathie en gedegen
kennis tegemoet te treden;
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vrouwen relevante en volledige voorlichting te bieden zodat deze in staat
zijn verantwoorde keuzes te maken ten aanzien van hun eigen
zorgproces;



te erkennen dat vrouwen zelfbeschikkingsrecht hebben in het maken van
keuzes over dit zorgproces en die daarnaast hun eigen professionele
grenzen hanteren;



in samenspel met de vrouw en andere zorgverleners naar een optimale
beleving van zwangerschap, geboorte en kraambed te streven en een
optimale start van een nieuw leven.

De AVM leidt toekomstige verloskundigen op tot bekwame
beroepsbeoefenaren die:


verloskundige zorg verlenen in de directe leefomgeving van de zwangere
en in de klinische setting;



deskundig zijn in de begeleiding van zowel fysiologisch verlopende
zwangerschappen en baringen als situaties waarbij sprake is van een
verhoogd risico op complicaties en niet-complexe afwijkende bevindingen
conform de geldende richtlijnen en/of zorgpaden (zorg in geval van
daadwerkelijke complicaties en/of pathologie; complexe afwijkende
bevindingen en gespecialiseerde interventies behoort niet tot hun
deskundigheidsgebied);



in alle settings waarin zij werken (thuis of in het ziekenhuis, alleen of in
samenwerking met de gynaecoloog) de normaliteit van zwangerschap,
baring en kraambed herkennen en bewaken.

De AVM leidt toekomstige verloskundigen op die integrale zorg verlenen en
die nauw samenwerken met andere ketenpartners (geïntegreerde zorg)
die:


vrouwen ondersteuning bieden gedurende het hele proces, knelpunten
signaleren, die weten wanneer de expertise van een andere zorgverlener
22
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nodig is, die afstemming bewaken en als casemanager verantwoordelijk
zijn voor de coördinatie van de zorg;


zich niet alleen sterk maken voor de bevordering van de gezondheid en
het welzijn van de vrouw en haar kind, maar ook oog hebben voor
gezondheidsbevordering en health counseling op gemeenschapsniveau;



basisbegeleiding bij psychosociale problematiek leveren en indien nodig
andere zorgprofessionals inschakelen.

De AVM leidt toekomstige verloskundigen op die zich bewust zijn van hun
eigen leiderschapskwaliteiten, expertise en rol binnen de gehele
geboortezorg, die weerbaar zijn en assertiviteit tonen en die:


naar een goede interprofessionele samenwerking streven;



een academisch denkniveau hebben, die klinisch redeneren, conceptueel
denken en het wetenschappelijk onderbouwen van hun handelen in hun
dagelijks werk hebben geïntegreerd.

Zwangerschap en geboorte is de start van nieuw leven, ouderschap en het
gezinsleven, nu en in de toekomst. Toekomstige verloskundigen dragen bij
aan de juiste condities voor langdurige gezondheid en welzijn voor nieuwe
generaties moeders en baby’s.

4.3.

Visie op opleiden

Jij als VIO staat centraal in het probleemgestuurd leerprogramma van de
bachelor Verloskunde. Hierbij definiëren we ‘leren’ als een actief, sociaal en
constructief proces waarbij zowel specifieke, beroep gerelateerde als
generieke competenties, zoals 21st Century skills, worden ontwikkeld.
Jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Jij gebruikt bij de
sturing daarvan onder andere zelfmonitoring, reflectie, planning, herhaling
en oefening en je bedient je van activerende hulpmiddelen, zoals ICT,
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eigen samenvattingen en concept maps. Je wordt in je ontwikkeling
ondersteund door feedback van docenten en mede-VIO’s en door
gesprekken met de studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Ook de feedback
die gegeven wordt na zowel formatieve als summatieve toetsing gebruik je
om richting te geven aan het zelfsturend leren.
De mate van zelfsturing die van jou verwacht wordt neemt
gaandeweg de opleiding toe. Aan het begin van de opleiding word je
intensief begeleid in het leerproces. Naarmate de opleiding vordert word je
zelf meer verantwoordelijk voor het leerproces en vindt de begeleiding
meer op afstand en op jouw initiatief plaats. Gedurende de hele opleiding
word je getraind om competenties en strategieën te ontwikkelen om
zelfstandig en uiteindelijk zelfverantwoordelijk en autonoom te kunnen
leren en handelen.
De verloskunde kent een dynamische beroepspraktijk die midden
in een veranderende samenleving functioneert. Daarom word je voorbereid
om je leven lang te leren (LLL) en dit in eigen regie vorm te geven. In het
onderwijs wordt dit gefaciliteerd door een vroege oriëntatie in het
werkveld, veel gelegenheid voor leren op de verloskundige werkplek en
interprofessioneel leren.
Het curriculum legt de nadruk op conceptueel leren en de
ontwikkeling van academische competenties zoals wetenschappelijk
denken, toepassen van evidence based midwifery, een academische
attitude, klinisch redeneren, onderzoekend leren en praktijkgericht
onderzoek. Verder wordt in het onderwijs aandacht besteed aan het
stimuleren van cognitieve en metacognitieve vaardigheden. Jij bent zelf
verantwoordelijk voor het onderhouden van een portfolio en de daarin
opgenomen bewijsvoering, waarmee jij jouw competentieontwikkeling
gedurende de opleiding aantoont, onderbouwt en daarop reflecteert. Je
leert gedurende je leerproces onderwijs, onderzoek en praktijk te
integreren en te vertalen in de bijbehorende competenties.
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4.3.1.

Rol en verantwoordelijkheden van de VIO

In de propedeutische fase word je begeleid in wat we op gebied van
professioneel gedrag verwachten. Je neemt in toenemende mate de regie over
je leerproces. Aan het einde van de propedeutische fase moet je aantonen dat
je zelf verantwoordelijkheid wil en kan nemen voor het eigen leer- en
ontwikkelproces. Concreet betekent dit dat je aan het einde van de
propedeutische fase laat zien (als onderdeel van portfolio assessment II) dat
je:


regie in eigen hand neemt/eigen regie voert;



zelfkritische vragen stelt, beantwoordt en daar gevolg aan geeft;



verantwoordelijkheid neemt en aflegt voor eigen gedrag en gemaakte
keuzes;



vanuit een positief kritische houding constructief en oplossingsgericht
meedenkt;



haalbare doelen kan stellen/hebben;



de verwachtingen t.o.v. anderen helder hebt voor jezelf en deze ook uit
naar betreffende persoon.

In de postpropedeutische fase wordt van je verwacht dat je een stap verder
gaat in het nemen van verantwoordelijkheid voor je leerproces en dat je ook in
staat bent om:
•

aan te geven welke begeleiding je nodig hebt;

•

bij een afwijkende leerroute zelf de regie te houden.

4.3.2.

Rol en verantwoordelijkheden van een docent

Om de zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid van jou als VIO te bevorderen,
wordt van de docent verwacht dat hij/zij:
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•

jou eigenaar laat zijn van je leerproces;

•

het goede voorbeeld is op het gebied van zelfsturing;

•

voldoende rijke feedback en feed-forward geeft, zodat je informatie
krijgt over je leerproces en handvatten ontvangt voor mogelijkheden
tot verandering;

•

je stimuleert en corrigeert in het geven en ontvangen van feedback;

•

coacht richting je rol als professional, door geen tips/antwoorden te
geven maar vragen te stellen die tot inzicht leiden;

•

primair reactief is richting jou, maar een meer proactieve rol inneemt
wanneer de individuele situatie hier om vraagt;

•

jou verwijst naar de OER en de studiegids indien daar het antwoord
op een vraag te vinden is;

•

de mate van begeleiding af laat nemen gedurende de opleiding.

4.3.3.

Uitgangspunten voor het onderwijs

De belangrijkste uitgangspunten zijn:


het onderwijs gaat uit van de beroepspraktijk. De taken die de
verloskundige in de beroepsuitoefening moet kunnen uitvoeren
vormen het uitgangspunt, waarbij een gedegen theoretische basis van
belang is en waarbij Evidence Based Midwifery (EBM) een grote rol
speelt. Competent handelen impliceert een professionele
beroepshouding;



het onderwijs wordt thematisch aangeboden. De thema’s zijn
multidisciplinair van karakter; onderwerpen uit verschillende
vakgebieden en disciplines komen integraal aan bod waardoor de
student problemen uit de praktijk vanuit verschillende invalshoeken
leert te benaderen en kennis vanuit verschillende vakgebieden
geïntegreerd toe te passen op praktijkproblemen;



het leerproces van jou staat centraal. Jij stuurt je eigen leerproces,
waarbij de docent een ondersteunende en faciliterende rol vervult als
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inhoudsdeskundige, coach, studieloopbaanbegeleider (SLB’er) en
assessor;


de principes van leven lang leren zijn onmisbaar voor een blijvende
competente beroepsuitoefening;



je leert in een krachtige en authentieke leeromgeving. Ruim 40% van
de opleiding bestaat uit stages en bij het theorieonderwijs vormen
beroepsrelevante taken de basis;



je wordt getoetst op een manier die aansluit bij competentiegericht
onderwijs.

4.3.4.

Didactisch concept: probleemgestuurd onderwijs

Het theoretisch onderwijs aan de AVM wordt vormgegeven volgens de
principes van het probleemgestuurd onderwijs (PGO). De basisgedachte
van PGO is dat je actief bezig bent met de leerstof: je stelt jezelf en
medestudenten vragen, je ontdekt waar hiaten aanwezig zijn in kennis,
welke onderwerpen je nader moet bestuderen en je geeft elkaar uitleg over
datgene wat je tijdens de zelfstudie hebt bestudeerd. Door samen met
andere studenten in een onderwijsgroep (OWG) te 'leren' discussiëren en
samen verantwoordelijkheid te dragen voor het leerproces, verwerf je
naast theoretische kennis ook belangrijke samenwerkings- en
communicatievaardigheden. De OWG bestaat uit ca. 12 VIO’s en een tutor.
Een ander belangrijk voordeel van probleemgestuurd onderwijs is dat je
nieuwe kennis beter verwerkt en onthoudt. De verworven kennis zal
hierdoor ook beter kunnen worden toegepast tijdens de
beroepsuitoefening, doordat je studeert aan de hand van problemen/taken
die afkomstig zijn uit de beroepspraktijk.
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5. Curriculum
5.1.

Algemene indeling curriculum

De gehele opleiding beslaat vier cursusjaren. Deze zijn opgedeeld in:


de propedeutische fase, cursusjaar 1 met een studielast van 60
EC;



de postpropedeutische fase, cursusjaren 2 tot en met 4 met een
studielast van 180 EC.

Het totale curriculum bestaat uit theorieblokken, stageblokken, de
minorperiode en de bachelorthesis. De inhoud daarvan staat beschreven in
het OER.

5.2.

Einddoelen en competenties

De eindkwalificaties van de AVM bacheloropleiding komen overeen met het
Landelijke Opleidingsprofiel Verloskunde (LOPV) dat de vastgestelde
eindtermen beschrijft waaraan een startend verloskundige dient te voldoen
(SOV, 2016). De verloskundige beroepsuitoefening is zowel gericht op de
fysiologische (normaal verlopende) zwangerschap, baring en kraambed als op
de zwangerschap, baring en kraambed waarbij complicaties optreden (medisch
en/of sociaal). De bekwaamheden sluiten aan op de CanMEDS-rollen die de
vereiste competenties als integrale eenheden van kennis, vaardigheden en
gedrag aanduiden. Hierin wordt een zevental rollen onderscheiden, namelijk:
Medisch Deskundige, Communicator, Samenwerker, Organisator/leider,
Gezondheidsbevorderaar, Academicus en Beroepsbeoefenaar. De
verloskundige voert deze zeven rollen uit in verschillende taakgebieden.
Daarnaast geeft de AVM ook een invulling aan het curriculum vanuit haar
eigen visie op het beroep van de verloskundige. Deze visie staat
beschreven in paragraaf 4.2 van deze studiegids.
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5.2.1.

Het eindniveau: Entrusted Professional Activities

De kern van competentiegericht opleiden is de integratie van kennis,
vaardigheden en gedrag aan de hand van realistische beroepsactiviteiten.
Het is van belang dat bij het opleiden beoordeeld kan worden of je de
competenties voldoende beheerst om een beroepsactiviteit uit te kunnen
voeren en de verantwoordelijkheid hiervoor kan dragen.
Binnen het curriculum wordt het geïntegreerde aanbod van
kennis, vaardigheden en attitude vormgegeven door de competenties weer
te geven in de zogenaamde Entrusted Professional Activities (EPA’s);
kritische beroepsactiviteiten die concreet aangeven wat er van een
verloskundige verwacht wordt.Een EPA kan aan jou toevertrouwd worden
wanneer je de competenties hebt verworven om die activiteit zelfstandig
uit te voeren. Binnen de opleiding zijn 14 EPA’s benoemd die het domein
van de verloskunde omvatten (zie tabel 1).
Tabel 1 Entrusted professional Activities (EPA's)
1.

Preconceptie consult

2.

Spreekuur

3.

Telefonisch/digitaal consult

4.

Partusdienst

5.

Kraamvisites

6.

Nacontrole

7.

Anticonceptie

8.

(dreigende) Miskraam
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9.

Groepsvoorlichting

10. Participatie in wetenschappelijk onderzoek
11. Intercollegiale toetsing
12. Kwaliteitsbewaking (uitfaserend in 2021-2022)
13. Zorgtraject voor de cliënt
14. Persoonlijk leertraject

Per EPA zijn vanuit de zeven CanMEDS-rollen zogenoemde handelingscriteria
geformuleerd. Deze hebben het karakter van deelcompetenties die passen bij
de betreffende EPA. Bij de formulering van de handelingscriteria is uitgegaan
van het LOPV en het beroepsprofiel voor verloskundigen en heeft de
concretisering plaatsgevonden naar observeerbaar gedrag (zie bijlage 10.1).
De EPA’s met handelingscriteria worden gebruikt bij jouw begeleiding richting
eindniveau, zowel in de theoretische blokken als in de praktijkstages. De EPA’s
maken het eindniveau van de opleiding duidelijk en concreet hanteerbaar voor
zowel VIO’s als docenten. In bijlage 10.1 is per cursusjaar weergegeven op
welk niveau handelingscriteria behaald zouden moeten zijn. Pas aan het einde
van de opleiding (voor de start laatste stage) wordt aan de hand van de EPA’s
definitief vastgesteld/beoordeeld of je het gewenste niveau hebt om aan je
laatste afsluitende stage te mogen beginnen.

5.2.2.

Body of Knowledge and Skills

De Body of Knowledge and Skills (BoKS) voor verloskunde beschrijft de
basiskennis en –vaardigheden waarover een afgestudeerde minimaal moet
beschikken om als beginnend beroepsbeoefenaar te kunnen werken en is
onderdeel van het Landelijk Opleidingsprofiel Verloskunde. In de BoKS wordt
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in trefwoorden weergegeven wat daarvoor minimaal nodig is. De BoKS wordt
gebruikt naast de EPA’s.De structuur van de Body of Knowledge and Skills
voor Verloskunde is opgenomen in bijlage 10.3.

5.3.

Professioneel gedrag

Professioneel gedrag wordt getoond in de manier waarop je omgaat met je
werk, je houding naar anderen en je opstelling ten aanzien van je eigen
functioneren. Een adequate professionele houding laat zich zien doordat je
streeft het beste uit jezelf en uit anderen te halen in het belang van de taak
waar je samen met collega’s voor staat. Onder professioneel gedrag wordt
verstaan dat je zorgdraagt voor jezelf, voor de ander en voor taken. Wij
concretiseren dat als volgt:
Zorg voor jezelf:


Je ziet er verzorgd uit;



Je bent actief in het verkrijgen van relevante informatie;



Je draagt verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces en vraagt
indien nodig hulp;



Je stelt je leerbaar op.

Zorg voor de ander:


Je bent op tijd aanwezig;



Je geeft inbreng op een respectvolle wijze;



Je houdt je aan gemaakte afspraken en meld je tijdig af voor
onderwijsactiviteiten indien van toepassing;



Je draagt bij aan een constructief groepsproces;



Je doet moeite voor een duidelijke communicatie richting anderen.
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Zorg voor taken:


Je levert opdrachten op tijd en verzorgd in;



Je geeft actieve en relevante inbreng;



Je draagt zorg voor de beschikbare leermiddelen, tijd en hulp van
anderen;



Je stelt het belang van de cliënten centraal.

Vanaf het eerste blok in de propedeutische fase werk je tijdens de OWGbijeenkomsten structureel aan professioneel gedrag. Je wordt hierin begeleid
door de SLB’er, tutor en medestudenten. Jullie bespreken met elkaar het
professioneel gedrag en geven feedback zodat jij je verder kan ontwikkelen.
De tutor vult na elk blok een BBP-formulier in (bespreken en beoordelen
professioneel gedrag).
Als een medewerker van de AVM of een praktijkopleider buiten de OWGbijeenkomsten onprofessioneel gedrag constateert, zal dit in eerste instantie
met jou zelf besproken worden. Indien dit gesprek onvoldoende vertrouwen
geeft op verbetering of het onprofessionele gedrag van dusdanig ernstige aard
is dat ingeschat wordt dat dit invloed heeft op het toekomstig functioneren als
verloskundige, kan een melding plaatsvinden aan je SLB’er. De SLB’er zal dit
met jou bespreken en je begeleiden zodat je de kans krijgt om adequaat
professioneel gedrag te ontwikkelen.

5.4.

Doubleren & maatwerktrajecten

Wanneer je niet aan de doorstroomnorm van de propedeutische fase voldoet,
dan krijgt je als VIO een gesprek met de coördinator afwijkende studieroutes
(Kiki Tillmann) en je eigen SLB-er om een maatwerktraject te bespreken. De
coördinator is een docent die de speciale taak heeft om o.a. doubleurs en hun
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SLB-er te adviseren en te begeleiden. Doel van dit gesprek is te bespreken
welk maatwerktraject het meest geschikt is om je studiesucces zo groot
mogelijk te maken. Het maatwerktraject kan bestaan uit het doubleren van
het eerste leerjaar, waarbij de behaalde ECs niet vervallen. Indien je in je
doubleerjaar deelneemt aan een al eerder behaald tentamen, dan geldt het
hoogst behaalde resultaat. Ook behoort het volgen van onderwijs bij een
andere (Zuyd-)opleiding tijdens de blokperiodes, waarvan de ECs al behaald
zijn, tot de mogelijkheden. Het maatwerktraject wordt in samenspraak met de
coördinator afwijkende studietrajecten en je SLB-er vormgegeven en
vastgelegd in Osiris. Het is de verantwoordelijkheid van de VIO om het
aangepaste studietraject ook te communiceren met de roosteraar
(s.kleijnen@av-m.nl), zodat zij kan zorgen voor een correct rooster en juiste
groepsindeling.

5.5.

Onderwijsvormen

5.5.1.

Casuïstiek

In de verloskundige praktijk verloopt vrijwel niets volgens het boekje. De
cliënt is zelden ‘de gemiddelde vrouw’ waarop de leerboeken gebaseerd
zijn. Het is onmogelijk om bij iedere afwijking van dit gemiddelde stil te
staan tijdens de opleiding. Het is wel mogelijk om op een systematische
manier te leren werken, waardoor het mogelijk is om in een specifieke
situatie adequaat te handelen. We leren je om ‘algemene kennis’ toe te
passen in ‘specifieke situaties’. Tijdens de casuïstieklessen wordt een
aantal cases doorlopen, die afkomstig zijn uit de verloskundige praktijk.
5.5.2.

Colleges

De colleges zijn bedoeld als ondersteuning bij het bestuderen en begrijpen
van de leerstof. Meestal worden de colleges gepland nadat een bepaald
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onderwerp in de OWG aan bod is geweest. Tijdens de colleges worden
eventuele vragen die nog bestaan beantwoord. Per OWG kunnen de vragen
enkele dagen voor het college aan de betreffende docent doorgegeven
worden.
Een college doet vaak dienst als afronding van een specifiek
thema. Aan de hand van het in het college geschetste totaalbeeld kun je
voor jezelf nagaan of je dit thema voldoende beheerst.
5.5.3.

EBM-werkgroepen

Vanaf het eerste jaar wordt in EBM werkgroepen aandacht besteed aan het
lezen, interpreteren en kritisch beschouwen van wetenschappelijke
artikelen in het kader van Evidence Based Midwifery (EBM). Hierbij wordt
de definitie van Sackett et al (2000): ‘How to practice and Teach EBM’
gevolgd;
‘Het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste
bewijsmateriaal (evidence) om beslissingen te nemen met individuele
patiënten. Het is een integratie van individuele klinische expertise met het
beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek
beschikbaar is. De voorkeuren en verwachtingen van patiënten spelen bij
de besluitvorming een centrale rol.’
Bij EBM gaat het om een besluitvormingsproces, waarbij de besluitvorming
gebaseerd is op 3 pijlers (zie figuur):
1.

Prognose, voorkeuren, verwachtingen en kenmerken van de
cliënt;

2.

Evidence uit wetenschappelijk onderzoek;

3.

Expertise van de professional.
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Voorkeuren, wensen en
kenmerken cliënt

Research evidence

BESLISSING

Expertise en ervaring
van de professional

Het nemen van goed onderbouwde beslissingen over zorg en
behandeltrajecten is dus niet uitsluitend gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek, maar op het combineren van wat uit wetenschap en onderzoek
bekend is over wat de patiënt/cliënt en de professional zijn, willen en
kunnen. De professional moet hierover goed communiceren met de cliënt,
zich bewust zijn van het eigen expertiseniveau en op de hoogte zijn van de
wetenschappelijke stand van zaken. Voor dat laatste is het nodig dat de
professional óók kritisch kan kijken naar soorten evidence en de mate
waarin die evidence beschikbaar is en toepasbaar is in een individuele
situatie. Om dit op een goede manier te kunnen doen en te kunnen
toepassen wordt vanaf het eerste blok aandacht besteed aan de EBMvaardigheden en worden deze binnen elk blok toegepast.
De onderwerpen zijn steeds gerelateerd aan de blokinhoud en vormen een
(wetenschappelijke) verdieping ervan. De EBM-werkgroepen zijn een
toepassing van het verdere EBM-onderwijs in het blok.
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In de verloskunde is Evidence Based Midwifery de meest gangbare term en
afkorting, omdat we opleiden tot een medisch beroep. Binnen de andere
zorgopleidingen van Zuyd Hogeschool wordt de afkorting EBP (Evidence
Based Practice) gebruikt.
De AVM is in het bezit van het “bijzonder kenmerk EBM”, toegekend door
de NVAO. Dit bijzonder kenmerk is toegekend omdat de AVM de toepassing
hiervan over het gehele curriculum consequent doorvoert en zichtbaar
maakt.
5.5.4.

Onderwijsgroepen

OWG’s komen tweemaal per week bijeen. De bijeenkomsten duren telkens
2½ uur (propedeutische fase) of 2 uur (postpropedeutische fase). De
onderwijsgroepen worden begeleid door een tutor: een docent van de
opleiding. In de OWG wordt gewerkt aan de hand van taken over
beroepsauthentieke situaties. Er wordt gebruik gemaakt van een variatie
aan taken: probleemtaken, integratietaken, strategietaken, opdrachten en
discussietaken.
Tijdens een eerste bespreking in de onderwijsgroep probeer je op basis van
je voorkennis de verschijnselen zoals beschreven in de taak te verklaren.
Gedurende deze eerste bespreking zal duidelijk worden dat op bepaalde
punten vragen en onduidelijkheden bestaan. Deze vragen vormen dan op
hun beurt de basis voor het formuleren van leerdoelen: afspraken over wat
voor de volgende groepsbijeenkomst door de groepsleden moet worden
bestudeerd. Tussen de 2 onderwijsgroepsbijeenkomsten bestudeer je
individueel de onderwerpen waarover in de onderwijsgroep leerdoelen zijn
geformuleerd. De resultaten van deze zelfstudie worden in de
eerstvolgende onderwijsgroepsbijeenkomst besproken. Probleemgestuurd
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onderwijs doet dus een sterk beroep op jouw zelfwerkzaamheid en
zelfstandigheid, waarbij een actieve inbreng van jou noodzakelijk is.
5.5.5.

Vaardigheidsonderwijs

Het onderwijs is niet alleen gericht op het verwerven van kennis. Een
beroepsopleiding wordt onder andere gekenmerkt door algemene en
specifieke beroepsvaardigheden. Binnen het onderwijs vinden trainingen
plaats van allerlei vaardigheden die later bij de beroepsuitoefening nodig
zijn. Het gaat daarbij om fysisch-diagnostische vaardigheden,
therapeutische vaardigheden, laboratoriumvaardigheden en sociale- en
communicatieve vaardigheden. Het vaardigheidsonderwijs sluit zoveel
mogelijk aan bij de thematiek van de blokken.
Voor het aanleren van de vaardigheden zijn fantomen en
oefenmateriaal beschikbaar, boeken in de Universiteitsbibliotheek,
audiovisueel materiaal en gespecialiseerde zoekprogramma's op internet.
De docent bouwt in de training voort op een kennisniveau dat is bereikt
tijdens de onderwijsgroepsbijeenkomsten en op de voorbereidingsadviezen.
De trainingen worden in groepjes van maximaal 12 studenten gegeven.
De medisch-technische vaardigheden worden aangeleerd volgens
richtlijnen. Deze richtlijnen zijn zoveel mogelijk evidence based en sluiten
aan op bestaande standaarden en protocollen uit de beroepspraktijk. De
gezamenlijke verloskunde opleidingen in Nederland hanteren zoveel
mogelijk gezamenlijke richtlijnen. Waar deze al in gezamenlijkheid
ontwikkeld zijn, worden deze richtlijnen gebruikt. Met behulp van de
richtlijn kan de vaardigheid goed worden voorbereid en na de training ook
docentonafhankelijk geoefend worden. Je vindt de richtlijnen in Moodle en
AVMS.
Bij het vaardigheidsonderwijs wordt een opbouw gevolgd van eenvoudige
vaardigheden naar complexere vaardigheden en van oefenen met modellen
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en fantomen naar oefenen met elkaar en met speciaal daarvoor getrainde
simulatiecliënten. Pas als de vaardigheid op niveau wordt beheerst, kun je
deze in de stage gaan uitvoeren.
5.5.6.

Workshops

Een onderwijsvorm waarbij je actief aan de slag gaan onder begeleiding
van een docent.

5.6.

Organisatie van het theoretisch onderwijs

5.6.1.

Organisatie onderwijsblokken

De blokcoördinatoren vormen het aanspreekpunt voor een onderwijsblok
en zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de inhoud van een blok.
5.6.2.

Indeling in onderwijsgroepen

Je wordt per blok door de roosteraar ingedeeld in OWG’s.
Onderwijsgroepsbijeenkomsten vinden in principe plaats op:


Propedeutische fase: maandag en donderdag



Postpropedeutische fase: dinsdag en vrijdag

Het kan zijn dat, bij wijze van uitzondering, vanwege andere activiteiten of
vrije dagen hiervan wordt afgeweken en de OWG-bijeenkomst op een
ander tijdstip plaatsvindt.
Om een maximaal leerrendement uit deze OWG-bijeenkomsten te halen is
het van belang de samenstelling van de onderwijsgroepen per blok te
variëren. In principe wordt niet afgeweken van de indeling van de OWG’s,
tenzij er zeer dringende redenen zijn. In dat geval moet je de volgende
stappen zetten:
1.

Je doet een beargumenteerd schriftelijk verzoek aan de
blokcoördinatoren van het betreffende blok;
38

©Copyright Academie Verloskunde Maastricht - Zuyd

2.

De blokcoördinatoren stellen je in kennis of het verzoek gehonoreerd
wordt;

3.

Jij stelt de roosteraar in kennis van de toestemming;

4.

De roosteraar draagt zorg voor de gewenste plaatsing.

5.6.3.

Groepsindeling voor overige onderwijsactiviteiten

Ook voor andere onderwijsactiviteiten dan de OWG-bijeenkomsten wordt door
de roosteraar groepsindelingen gemaakt. Vaak is deze gelijk aan de
groepsindeling van de OWG, soms zijn er alternatieve indelingen.
Omdat het leerrendement van een onderwijsactiviteit afhankelijk is van de
grootte en samenstelling van de groep is het niet mogelijk om zonder
toestemming van de docent van groep te ruilen.
5.6.4.

Deelname aan het theoretisch onderwijs

Indien je een blok nog niet behaald hebt, is het mogelijk om het volgende
studiejaar het theoretisch onderwijs van dat blok, inclusief deelname aan de
OWG’s, opnieuw te volgen. Kies je ervoor om weer deel te nemen aan de
OWG’s, dan betekent dit wel dat je jouw verantwoordelijkheid naar de groep
toe neemt door iedere keer aanwezig te zijn. Je kunt er ook voor kiezen om
alleen het bij het blok behorend tentamen te herkansen.
Indien je een blok wel behaald hebt, gaan we ervan uit dat je het theoretisch
onderwijs van dat blok niet opnieuw gaat volgen. Mochten er zwaarwegende
redenen zijn om dat wel te willen doen, bespreek dat dan met je SLB’er.
Samen kunnen jullie dan een beargumenteerd verzoek doen aan de
opleidingsmanagers. Bij de overweging of deelname aan het theorieonderwijs
van het betreffende blok mogelijk is wegen uiteraard de argumenten mee,
maar ook de organiseerbaarheid. Het kan zijn dat vanwege organisatorische
beperkingen het opnieuw volgen van alle onderwijs niet altijd mogelijk is.
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5.6.5.

Vaardigheidsmaterialen en oefenfantomen

Om docentonafhankelijk te kunnen oefenen kan gebruik gemaakt worden
van de fantomen die de AVM heeft en die in lokaal N0.20 staan. Van jou
wordt verwacht dat je zelf in het eerste jaar de instrumenten voor de
baring (partusset) en bloeddruk meten (bloeddrukmeter, stethoscoop) en
in het tweede jaar voor het hechten (hechtset) aanschaft. Beide jaren is
het ook nodig om disposables aan te schaffen voor het oefenen van de
vaardigheden.
De studievereniging HERA heeft met leveranciers van medisch
instrumentarium gunstige afspraken gemaakt over kant en klare pakketten
die hierin voorzien. Deze kunnen rechtstreeks bij de betreffende
leverancier van medisch instrumentarium besteld worden. Je kunt er echter
ook voor kiezen om aan de hand van een door de AVM verstrekte lijst zelf
zorg te dragen voor de benodigde materialen. Aan het begin van het
studiejaar ontvang je, wanneer je in cursusjaar 1 en 2 zit, hierover
informatie. Zie verder ‘procedure vaardigheidsmaterialen’ (bijlage 10.7).

5.7.

Tentamens

Door een diversiteit van tentamenvormen wordt de ontwikkeling tot
competente verloskundige getoetst. In het OER staat het
tentamenprogramma en de regeling tentamens beschreven.
5.7.1.

Tentamens gebonden aan een blok

Een blok wordt afgesloten met een tentamen. Dit tentamen kan zijn
opgebouwd uit meerdere deeltentamens. Er worden meerdere
tentamenvormen gehanteerd, afhankelijk van welke
kennis/vaardigheden/competenties getoetst worden. Voor een beschrijving van
de diverse tentamenvormen wordt verwezen naar de informatie van je blok op
Moodle.
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5.7.2.

Tentamens die blokoverstijgend zijn

Overstijgende tentamens zijn tentamens die niet direct aan een blok gebonden
zijn. Het betreft de volgende, hieronder omschreven, tentamens.
Criterium gericht interview (CGI)
Het CGI is de methodiek die gehanteerd wordt voor het mondeling gedeelte
van het portfolio assessment. Tijdens dit CGI zal kritisch doorgevraagd worden
naar de producten die in het portfolio zijn aangeleverd en krijg je de
gelegenheid om mondeling toelichting te geven en aan te tonen dat je de
competenties, het reflecterend vermogen en professioneel gedrag op niveau
beheerst.
Longitudinaal competentietentamen Life Saving Skills (LCT-LSS)
Het LCT-LSS is een blokoverstijgend tentamen waarin de life saving skills
getoetst worden. De volgende ‘stations’ komen aan bod:
-

handelen bij ernstig bloedverlies;

-

stuitbevalling in de thuissituatie;

-

schouderdystocie;

-

reanimatie neonaat;

-

navelstrengpathologie.

Voor verdere beschrijving en de cesuur wordt verwezen naar het OER.
Landelijk voortgangstentamen (LVGT)
De voortgangstentamens zijn landelijk georganiseerde tentamens van de
gezamenlijke verloskunde opleidingen op het eindniveau van de opleiding.
Voor de beschrijving en de cesuur wordt verwezen naar het OER.
5.7.3.

Volgtijdelijkheid

Volgtijdelijkheid is de volgorde waarin onderwijseenheden gevolgd dienen te
worden en tentamens dienen te worden afgelegd.
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1. Je mag alle vaardigheden die in het onderwijs aan bod zijn geweest, tijdens
de stage onder begeleiding uitvoeren, mits jij je bekwaam acht. Uitgezonderd
zijn vaardigheden die tijdens jouw herkansing van de vaardigheidstoets (VHT)
met een onvoldoende beoordeeld zijn. Daarvoor geldt dat er individuele
afspraken gemaakt worden voor de uitvoering tijdens stage. Hiervan wordt
een aantekening gemaakt in AVMS.
2. In aanvulling op punt 1 geldt dat deelname aan de GOM-training pas kan
plaatsvinden nadat je hebt deelgenomen aan de formatieve VOM
gynaecologisch onderzoek en feedback op je handelen gekregen hebt.
3. Indien je één of meerdere vaardigheden niet met een voldoende kwalificatie
tijdens de herkansing van de vaardighedentoets hebt afgesloten, welke naar
het oordeel van de Examencommissie voor de stage wezenlijke vaardigheden
betreft, kan de Examencommissie besluiten de stage geen doorgang te laten
vinden.
5.7.4.

Locatie tentamens

Afhankelijk van de tentamenvorm worden de tentamens in één of
meerdere ruimtes van de AVM afgenomen of op de Zuyd-locatie
Brusselseweg. Dit wordt tijdig bekend gemaakt op Moodle.

5.8.

Minor

De minor in cursusjaar 3 biedt persoonlijke profileringsruimte waarin je de
gelegenheid wordt geboden om individueel, ter ondersteuning aan de
ontwikkeling naar professional, te investeren in verdieping of verbreding van
beroepscompetenties in brede zin. Dit blok kan op de volgende manieren
worden ingevuld:
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Deelname aan een Zuydminor;



Participatie in onderzoeksactiviteiten van het lectoraat Midwifery Science
(stage lectoraat);



Deelname aan ‘exploring perinatal care at home and abroad’ (uitwisseling
met Bern);



Eigen voorstel;



Kies op Maat.

Voor nadere informatie over de Zuydminoren of andere keuzeopties wordt
verwezen naar Zuydnet, Osiris en het OER. Voor de AVM is de
minorcontactpersoon Leonie Offermans (l.offermans@av-m.nl).

5.9.

Honoursprogramma Research

Jaarlijks kunnen 2 á 3 VIO’s deelnemen aan het FHML honoursprogramma van
Maastricht University (UM). Dit programma wordt gekenmerkt door het
creëren van een multidisciplinaire leeromgeving waarin er ruimte is om aan
zelf geformuleerde leerdoelen te werken. Je krijgt bij de start van het
programma een keuze uit een aantal projecten om vervolgens binnen een
project een relevante rol te gaan vervullen en verschillende (academische)
taken te gaan uitvoeren. In een project wordt samen gewerkt met studenten
(10 à 12) van verschillende opleidingen waardoor een krachtige leeromgeving
ontstaat (bijv. met studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen,
gezondheidswetenschappen en European Public Health). Naast het werken
aan een project wordt een leerlijn aangeboden waarin aan een aantal
academische vaardigheden wordt gewerkt.
Honours is een extra-curriculair programma met een studielast van 420
uur (duur periode 18 maanden). Het honoursprogramma start in cursusjaar
3. Om naast het reguliere bachelor verloskunde programma ook te kunnen
deelnemen aan honours (met vooral contacturen in de avond) wordt er
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rekening gehouden met het plannen van stageplaatsen. De voertaal tijdens
het merendeel van de sessies is Engels. Bij het succesvol doorlopen
ontvangt je een honourscertificaat uitgereikt door de UM.
Voorlichting over het honourstraject wordt gegeven in de maand mei aan
VIO’s die op dat moment voor cursusjaar 2 zijn ingeschreven.
Contactpersoon voor het honoursprogramma is Bert Zeegers
(b.zeegers@av-m.nl).

5.10.

Internationale stage-uitwisseling en projecten

De AVM heeft een aantal partnerinstellingen waarmee uitwisseling in de
vorm van stage binnen het reguliere onderwijsprogramma plaatsvindt.
Tijdens de minorperiode is het voor een beperkt aantal VIO’s mogelijk om
aan een internationale exchange met Bern deel te nemen (‘exploring
perinatal care at home and abroad’). Tijdens stages in het derde en vierde
jaar is het voor een beperkt aantal VIO’s mogelijk deel te nemen aan en
uitwisseling met Aberdeen, Malta, Dublin en Michigan. In verband met het
hebben en houden van duurzame relaties en kwaliteit van de leeromgeving
kan er, buiten deze geplande momenten, geen uitwisseling (stages of
minoren) plaatsvinden. Stages bij andere instellingen dan de
partnerinstellingen van de AVM zijn niet mogelijk.
Voor studiejaar 2021-2022 bestaat een bijzondere situatie i.v.m. de
COVID-19 pandemie. Op het moment van totstandkoming van deze
studiegids is nog niet duidelijk of er in dit studiejaar internationale
uitwisselingen zullen plaatsvinden.
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5.11.

Studieloopbaanbegeleiding

Om een studie met goed gevolg af te leggen, is het belangrijk dat je
begeleid wordt in je leer- en ontwikkelproces. Goede begeleiding is een
belangrijke voorwaarde voor het succesvol doorlopen van de opleiding.
Adequate studieloopbaanbegeleiding draagt bij aan de studeerbaarheid van
de opleiding. In die begeleiding zorgen we ervoor dat wij je goed leren
kennen en dat je jezelf goed leert kennen.
5.11.1. Studieloopbaanbegeleider
Je krijgt aan het begin van de opleiding een SLB’er toegewezen. In principe
blijft deze SLB’er gedurende de gehele opleiding aan jou gekoppeld. In het
begin van de opleiding zijn er relatief veel ingeroosterde contactmomenten
met de SLB’er. Naarmate de opleiding vordert is de SLB’er onverminderd
beschikbaar voor je, maar wordt het initiatief voor contact steeds meer bij
jezelf neergelegd. In principe wordt er niet gewisseld van SLB-er, maar mocht
jij van mening zijn dat dit voor jou aan de orde is. Dan kun je de procedure
onder 10.4 volgen. Zie voor uitgebreide inhoudelijke beschrijving van de
studieloopbaanbegeleiding het OER.
5.11.2. Studentendecaan
Bij specifieke problematiek is begeleiding door de studentendecaan
mogelijk. Voor de AVM is de studentendecaan Frederike Verhallen. De
SLB’er zal jou dan, uiteraard in overleg, verwijzen naar de
studentendecaan. Voor vragen of problemen met betrekking tot de studie,
maar ook voor informatie over studentenzaken kun je ook altijd
rechtstreeks contact opnemen met de studentendecaan.
Het studentendecanaat van de dienst Studentzaken werkt met een digitaal
afsprakensysteem via Osiris online. Studenten kunnen zelf snel en simpel hun
afspraak plannen via Osiris-student. Ga naar Zaken en kies Afspraak inplannen
bij studentendecaan;
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-

een afspraak kan tot 24 uur van tevoren worden ingepland;

-

een afspraak kan maximaal 3 maanden vooruit worden ingepland;

-

er kan een telefonische afspraak, een Teams afspraak of een fysieke
afspraak gepland worden;

-

de student krijgt een bevestiging per mail;

-

één dag van tevoren krijgt de student een herinnering gestuurd en
ook nog eens één uur voor aanvang van de afspraak;

-

de student kan zelf de afspraak beheren (verplaatsen of annuleren);

Ook als tussentijds de studie gestopt of gestaakt wordt loopt de
uitschrijfprocedure via de studentendecaan. De studentendecaan is op
dinsdagmiddag van 13.00-17.30 op de locatie van de AVM aanwezig.
Buiten de dinsdagmiddag is ze bereikbaar op 06-52028180 of e-mail:
f.verhallen@av-m.nl.
5.11.3. Studentenpsycholoog
Extra ondersteuning, in aanvulling op de begeleiding door de SLB’er en/of
decaan, kan in sommige situaties gewenst zijn. De toegang tot de hulp van de
studentenpsycholoog is laagdrempelig en gericht op de hulpvraag van de
student en/of SLB’er, docent, decaan.
De werkwijze verloopt als volgt:


Je kunt je, zonder verwijzing, voor een intake aanmelden via
studentenpsychologen@zuyd.nl. Indien nodig wordt met jouw
toestemming je SLB’er, docent, decaan of de huisarts van de aanmelding
bij de studentenpsycholoog op de hoogte gesteld.



Indien een SLB’er, docent of de decaan jou doorverwijst naar een
intakegesprek bij de studentenpsycholoog dan moet je jezelf aanmelden
via studentenpsychologen@zuyd.nl.



De SLB’er, docent of de decaan kan via studentenpsychologen@zuyd.nl,
het Zuyd emailadres van de betreffende studentenpsycholoog of via een
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telefonisch of persoonlijk gesprek met de studentenpsycholoog het advies
tot verwijzing doorgeven c.q. bespreken.


Na de aanmelding wordt tijdens de intake de hulpvraag en mogelijkheden
tot ondersteuning en begeleiding besproken.



Elk gesprek is strikt vertrouwelijk. Wat met jou of een docent c.q.
studieloopbaanbegeleider, decaan wordt besproken, valt onder het
beroepsgeheim van de psychologen en zonder uitdrukkelijke
toestemming van jou wordt aan derden geen informatie verstrekt (NIP,
2008).



Indien geïndiceerd vinden er na de intake individuele gesprekken plaats
tussen jou en de studentenpsycholoog: er kunnen gemiddeld vijf
gesprekken plaats vinden. Aan deze kortdurende psychologische
hulpverlening zijn geen kosten verbonden.



Je wordt bij alle fasen in het hulpverleningsproces betrokken: intake,
advies, behandelplan, evaluatie en afsluiten en eventueel verwijzen.



Indien geïndiceerd en met toestemming van jou vindt er samenwerking
plaats met de SLB’er, docent, decaan, partner, ouders en of directe
familieleden.



Indien geïndiceerd verwijst de studentenpsycholoog door naar Zuyd
groepstrainingen of naar ggz-instellingen en overige hulpverleners buiten
Zuyd Hogeschool. Wanneer er langdurige hulp nodig is, ben je
aangewezen op algemene maatschappelijke voorzieningen.



De studentenpsycholoog heeft in zijn eigen regio een netwerk aan
contacten met huisartsen, ggz-instellingen, vrijgevestigde
psychotherapeuten, instellingen voor verslavingszorg etc. Zodoende kan
gericht en snel worden doorverwezen.
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5.11.4. Tijdelijk staken van de studie
Wanneer je overweegt om de studie voor een langere periode te staken, is een
stappenplan opgesteld dat geadviseerd wordt te doorlopen. Dit stappenplan is
als volgt:
1.

Maak een afspraak voor een gesprek met je SLB’er om je plan voor te
leggen; voor zo ver mogelijk, al zo concreet als je het op dat moment
voor ogen hebt.

2.

Je vult het ‘Invulformulier studiestaking’ in (zie hiervoor Moodle >
Algemene Informatie AVM > Praktisch).

3.

Stuur dit formulier digitaal naar je SLB’er, naar de examencommissie
(examencommissie@av-m.nl) en het stagesecretariaat (stage@avm.nl).

4.

De SLB’er communiceert de studiestaking met het medewerkersteam
van de AVM.

5.

Je maakt een afspraak met de decaan om je voornemen/plan kenbaar
te maken. De decaan geeft advies over financiële consequenties.

6.

Je krijgt het advies om de volgende links te raadplegen:
https://www.zuydnet.nl/studeren/inschrijving-enfinanciering/herinschrijven en
https://www.zuydnet.nl/studeren/studieloopbaan/twijfels-over-jestudie

7.

Je maakt een aangepast studieplan en dient dat als verzoek in bij de
examencommissie. Behaalde studieresultaten blijven in principe
behouden. Bij herstart van de opleiding kan de examencommissie in
incidentele gevallen hiervan afwijken

5.11.5. Hervatten van de studie na tijdelijke onderbreking
Wanneer je de studie na onderbreking weer wilt hervatten schrijf je je opnieuw
in via Studielink en stuur je een mail met de startdatum naar de
examencommissie (examencommissie@av-m.nl) en naar de roosteraar
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(s.kleijnen@av-m.nl). Voorafgaand aan de hernieuwde start maak je een
afspraak met je SLB’er om eventuele randvoorwaarden m.b.t. de herstart (op
gebied van stage, theorie en/of vaardigheden) te bespreken.
Wanneer je de studie weer hervat m.i.v. cursusjaar 3, houd er dan rekening
mee dat in dit studiejaar de minor plaatsvindt. In de tweede helft van
cursusjaar 2 maak je daar normaal gesproken al een keuze in. Neem tijdig,
mogelijk tijdens je periode van afwezigheid, contact op met de contactpersoon
minoronderwijs van de AVM Leonie Offermans (l.offermans@av-m.nl) zodat je
in cursusjaar 3 een bij jou passende invulling hebt van de minorperiode.
5.11.6. Definitief staken van de studie
Wanneer je tot de conclusie bent gekomen om de studie definitief te staken,
dan vragen we je de volgende stappen te doorlopen:
1.

Maak een afspraak voor een gesprek met je SLB’er om je voornemen
om met de studie te stoppen te bespreken.

2.

Is je besluit definitief, vul dan het ‘Invulformulier studiestaking’ in (zie
hiervoor Moodle > Algemene Informatie AVM > Praktisch).

3.

Stuur dit formulier digitaal naar je SLB’er, naar de examencommissie
(examencommissie@av-m.nl) en het stagesecretariaat (stage@avm.nl).

4.

De SLB’er communiceert de studiestaking met het medewerkersteam
van de AVM.

5.

Je maakt een afspraak met de decaan om je besluit kenbaar te
maken. De decaan geeft advies over financiële consequenties en ook
over de mogelijkheden die Zuyd jou nog kan bieden ter
ondersteuning van jou en je verdere studieloopbaan. Je kunt nog van
de diensten van de Dienst Studentzaken gebruik blijven maken tot
een jaar na uitschrijving bij Zuyd.

6.

Je krijgt het advies om de volgende links te raadplegen:
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https://www.zuydnet.nl/studeren/inschrijving-enfinanciering/herinschrijven en
https://www.zuydnet.nl/studeren/studieloopbaan/twijfels-over-jestudie

50
©Copyright Academie Verloskunde Maastricht - Zuyd

6. Stage
Informatie met betrekking tot stage is te vinden in de stagehandleiding
propedeuse en stagehandleiding postpropedeuse. Deze handleidingen zijn
te vinden op Moodle (cursus “stage”) en AVMS (map “onderwijsmateriaal”).
We verwachten van VIO’s dat ze zich voorafgaand aan de eerste stage van
de opleiding op de hoogte stellen van de inhoud van de stagehandleiding.
Voor stage-informatie van het uitfaserende Curriculum 2013 word je
verwezen naar de studiegids 2020-2021.
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7. Praktische zaken-ABC
7.1.

AVM-card

Je ontvangt bij start van de opleiding een AVM-card. Deze kaart is een
strikt persoonlijke kaart en dient ook als legitimatiebewijs. De kaart geeft
toegang tot de AVM- en UM-gebouwen. Op diverse plekken in de UM
hangen automaten waarmee je m.b.v. je pinpas geld kan laden op de AVMcard. Hiermee kun je kopieer- en printkosten betalen. Ook wanneer je
gebruik maakt van de Mensa kun je betalen met je AVM-card.
Let op: er kan geen geld teruggestort worden van de AVM-card naar een
bankrekening. Voor deze card wordt éénmalig aanschafkosten van €11,50
excl. BTW in rekening gebracht.
Bij verlies of diefstal kun je tegen betaling een nieuwe AVM-card aanvragen
bij de receptie van de Universiteitssingel 40.

7.2.

Bachelor Secretariaten

De bachelor secretariaten bestaan uit:
Stagesecretariaat
Alle informatie met betrekking tot stage – N0.15
Sabrina Pieters: 043-3885410
Inge Willems: 043-3885431
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-11.00 uur en 14.00-16.00 uur
av-m-stage@av-m.nl
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Roostering
Alle informatie m.b.t. roostering van het theoretisch onderwijs – N1.04
Sabrina Kleijnen: 043-3885403
Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00-11.00 uur en 14.00-16.00
uur en vrijdag van 9.00-11.00.
s.kleijnen@av-m.nl
Studenten- en examensecretariaat
Alle informatie m.b.t. studentenadministratie, studieresultaten, tentamens,
Osiris, examencommissie – N1.01
Florien Gootzen: 043-3885461
Linda Smeets: 043-3885448
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-11.00 uur en 14.00-16.00
uur, woensdag gesloten.
stud-examensecr-avm@av-m.nl

7.3.

Beëdiging & dossierexamen

Ieder studiejaar vinden twee feestelijke beëdigingmomenten plaats: in
januari en in juli. Deze vinden plaats op een feestelijke locatie, passend bij
de omvang van de groep die beëdigd wordt. Voorafgaand aan de beëdiging
vindt altijd een dossierexamen plaats door de examencommissie. Tijdens
dit dossierexamen beoordeelt de examencommissie of je voldoet aan de
eisen om te mogen afstuderen. Voor de beëdigingen in januari en juli ligt
de datum van het dossierexamen vast (zie jaarrooster).
Daarnaast biedt de AVM de mogelijkheid voor een tussentijdse
beëdiging aan. Deze is functioneel en sober van karakter. Wanneer je hier
gebruik van wilt maken moet je een verzoek bij de examencommissie
indienen. Werkwijze is als volgt:
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Stuur minimaal 3 á 4 weken vóór je laatste stagedag een verzoek
voor een tussentijds dossierexamen naar de examencommissie
(examencommissie@av-m.nl ) als je denkt je stage succesvol te
gaan afronden.



Vermeld in je verzoek de datum van de
examencommissievergadering waarop je je dossierexamen wilt
laten plaatsvinden. De data van de
examencommissievergaderingen staan vermeld in het jaarrooster.
Houdt hierbij rekening met het feit dat het definitieve
meetmoment met de SBC minimaal 5 werkdagen vóór het
dossierexamen plaatsgevonden moet hebben. Wanneer de SBC bij
extra (buiten de reguliere meetmomenten) bij elkaar moet komen
kan er extra tijd overheen gaan. Overleg met je docentbegeleider
wanneer het meetmoment kan plaatsvinden.



Controleer zelf tijdig, 10 tot 4 werkdagen vóór de datum van het
dossierexamen, of jouw studievoortgangsoverzicht in OSIRIS
compleet is. Neem contact op met het studenten- en
examensecretariaat als je hier vragen over hebt.



Je ontvangt na de vergadering van de examencommissie bericht
met de uitslag van je dossierexamen.

Omdat de examencommissie frequent bij elkaar komt, worden géén extra
examencommissievergaderingen tussendoor georganiseerd t.b.v. deze
dossierexamens.
Het klaarmaken van je diploma en de onderliggende documentatie t.b.v. de
beëdiging kan tot 10 werkdagen in beslag nemen. We raden het je daarom
dringend af om binnen 10 werkdagen na de vergadering van de
examencommissie verplichtingen aan te gaan m.b.t. de start van
werkzaamheden als gediplomeerd verloskundige.
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Wanneer jouw dossierexamen als voldoende is beoordeeld kan de
beëdiging binnen 10 werkdagen plaatsvinden. Het studenten- en
examensecretariaat zal je benaderen om af te stemmen wanneer de
beëdiging zal plaatsvinden.
Als je tussentijds beëdigd bent, word je daarnaast ook nog uitgenodigd
voor één van de feestelijke beëdigingen in januari of juli van dat
studiejaar.

7.4.

Bereikbaarheid AVM (fiets, auto, trein)

Tussen UNS60 en UNS40 zijn niet-overdekte fietsenrekken. Kom je met de
auto, dan kun je deze parkeren op het P. Debyeplein 15, toegankelijk met
de AVM-card. Er is een uitstekende treinverbinding en vanaf station
Maastricht-Randwyck naar het AVM-gebouw UNS60 bedraagt de
loopafstand ongeveer 5 minuten.

7.5.

Bereikbaarheid opleidingsmanagers

De opleidingsmanagers van de AVM zijn tijdens werkdagen tussen 8.30-17.00
als volgt bereikbaar:


Tamar van Haaren: 043-3885420, t.vanhaaren@av-m.nl



Evelien van Limbeek: 043-3885421, e.vanlimbeek@av-m.nl



Vivian Maes: 043-3885447, v.maes@av-m.nl

Je kunt altijd binnenlopen op de kamer van de opleidingsmanagers (N1.16) of
een afspraak maken via het secretariaat; 043-3885440 (Anique Duijzings).
Wanneer er buiten deze uren sprake is van een calamiteit of een anderszins
dringende kwestie, dan zijn de opleidingsmanagers via hun mobiele nummers
te bereiken. Zie voor actuele contactgegevens Moodle.
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7.6.

BIG-registratie

De Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Het beoogt de kwaliteit
van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen
en te bewaken en de patiënt/cliënt te beschermen tegen ondeskundig en
onzorgvuldig handelen.
De wet regelt onder meer de bevoegdheid, voorbehouden
handelingen en het deskundigheidsgebied van zorgverleners in de
gezondheidszorg. Dit wordt geregistreerd in het zogenoemde BIG-register.
Verloskundigen kunnen zich alleen in dit register laten inschrijven als zij
voldoen aan de wettelijke opleidingseisen tot verloskundige. Dit kan als zij
een getuigschrift hebben van een Nederlandse Opleiding tot Verloskundige
of een daaraan gelijkgesteld diploma.
Het deskundigheidsgebied volgens de Wet BIG is:
“Het verrichten van handelingen op het gebied van de verloskunde en
andere handelingen, gericht op het bevorderen en bewaken van het
normale verloop van de zwangerschap, de bevalling en de
kraambedperiode, evenals op het voorkomen van afwijkingen bij de vrouw
of het kind, door een inschatting te maken van het verloskundige risico bij
een vrouw gedurende haar zwangerschap, bevalling en kraambedperiode,
het vertalen van het verloskundige risico in verloskundig beleid en het op
basis daarvan verlenen van raad en bijstand, alsmede het waar nodig
consulteren van dan wel verwijzen naar een arts.”
Pas vanaf het moment dat de beëdiging heeft plaatsgevonden, is het
mogelijk om een BIG-registratie aan te vragen. De administratieve
verwerking van deze aanvraag duurt circa vijf werkdagen volgens het CIBG
(Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, uitvoeringorganisatie
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van het Ministerie van VWS). Zie voor nadere informatie ook de brochure
“BIG-register; Afstuderen? Nu registreren!” (https://www.bigregister.nl//).
Indien toch de behoefte en/of noodzaak bestaat om direct na de beëdiging als
verloskundige aan de slag te gaan, kan gebruik gemaakt worden van de
mogelijkheid die de Wet BIG via artikel 35 en 38 biedt om een niet-zelfstandig
bevoegde beroepsbeoefenaar (opdrachtnemer) voorbehouden handelingen te
laten uitvoeren in opdracht van een zelfstandig bevoegde beroepsbeoefenaar
(opdrachtgever). De wet stelt daarbij de volgende voorwaarden:


opdrachtgever is deskundig en bekwaam;



opdrachtgever geeft, voor zover redelijkerwijs nodig, aanwijzingen en
zorgt ervoor dat toezicht en tussenkomst mogelijk zijn;



opdrachtgever én opdrachtnemer stellen vast dat opdrachtnemer
bekwaam is om de voorbehouden handeling(en) naar behoren uit te
voeren;



opdrachtnemer handelt in opdracht van de opdrachtgever en volgens
de gegeven aanwijzingen.

Dit vraagt om de volgende regelingen:


Een verloskundige moet zich als opdrachtgever opstellen. Dit is
niet de verloskundige voor wie wordt waargenomen (aangezien
deze niet aanwezig is voor eventuele aanwijzingen, toezicht en
tussenkomst) maar een collega van de maatschap of buurpraktijk.



De opdrachtgevende verloskundige is zich ervan bewust dat het
haar/zijn taak en verantwoordelijkheid is te beoordelen in
hoeverre aanwijzingen, toezicht en tussenkomst ‘redelijkerwijs
nodig zijn’.



De opdrachtgevende verloskundige legt dit schriftelijk vast.



De pas afgestudeerde verloskundige heeft een akkoordverklaring
van de verzekeringsmaatschappij, waar zij haar wettelijke
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beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft aangevraagd, om op
deze wijze de niet-BIG-geregistreerde periode te overbruggen. De
pas afgestudeerde verloskundige moet hiervan een bevestiging
krijgen.


(De VVAA heeft in april 2010 in algemene zin laten weten dat zij
voor deze overbruggingsperiode verzekeringsdekking verleent
zodra de verzekering is aangevraagd.)



De pas afgestudeerde verloskundige kan in voorkomende gevallen
desgevraagd aan de Inspectie aantonen dat zij de BIG-registratie
heeft aangevraagd.

Het geniet echter de voorkeur van zowel de AVM als de Inspectie voor de
Gezondheidszorg om een definitieve registratie in het BIG-register af te
wachten, alvorens als verloskundige aan de slag te gaan.

7.7.

Bureau Inschrijving

Bij Bureau Inschrijving van Zuyd kun je terecht met alle vragen over in- en
uitschrijving, (tijdelijke) studiestaking, DUO, collegegeld en Studielink.
Als Zuyd-student ben je zelf verantwoordelijk voor actualisatie van je
naam- en adresgegevens. Dit doe je via Studielink.
Informatie: bureauinschrijving@zuyd.nl 045-400 61 48.

7.8.

Collegegeld

Elke student betaalt haar collegegeld aan Zuyd Hogeschool. Studenten die al
eerder ingeschreven zijn geweest voor een bacheloropleiding binnen de sector
Gezondheidszorg of Onderwijs, betalen mogelijk een hoger bedrag aan
collegegeld. De juiste bepalingen zijn terug te vinden op:
http://www.zuyd.nl/studeren/inschrijven/collegegeld.
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De wijze waarop collegegeld aan Zuyd Hogeschool voldaan kan worden is
terug te vinden op:
http://www.zuyd.nl/studeren/inschrijven/hoogte-collegegeld.

7.9.

Communicatie vanuit de AVM

Communicatie en informatie vanuit de AVM vindt plaats via Osiris, Moodle
en het AVM-account.
Je krijgt bij inschrijving 2 accounts:
1.

AVM-account;

2.

Zuyd-account.

Email van het Zuyd-account wordt automatisch doorgestuurd (geforward)
naar het AVM-account.
Het AVM-account is primair bedoeld voor communicatie met de opleiding
(inclusief Examencommissie) en biedt toegang tot UB-faciliteiten.
Alle informatie over Zuyd Hogeschool staat op http://www.zuyd.nl/ op het
Zuydnet. De ondersteuning van de zogenaamde backoffice diensten van
Zuyd voor de AVM is bereikbaar op de Brusselseweg 150, Maastricht,
tel. 043–3466666.

7.10.

Communicatie en Social Media

De AVM hecht grote waarde aan het verantwoord en bewust omgaan met
social media en conformeert zich aan de gedragsregels zoals opgesteld door
het Koninklijk Nederlands Medisch Genootschap in de ‘Handleiding Artsen en
Social Media’ (www.knmg.nl/socialmedia). Onderstaande punten zijn aan deze
handleiding ontleend:
1.

Benut kansen van social media;

2.

Garandeer vertrouwelijkheid;
59

©Copyright Academie Verloskunde Maastricht - Zuyd

3.

Geen ‘vrienden’ met cliënten;

4.

Onderscheid wat openbaar is en privé;

5.

Denk aan de reikwijdte;

6.

Toon respect;

7.

Spreek collega’s (medestudenten, docenten, praktijkopleiders)
aan;

8.

Volg gedragsregels van de opleiding;

9.

Ben je bewust van disciplinaire risico’s.

7.11.

Covid-19 vaccinatie

De Academie Verloskunde Maastricht geeft aan al haar (toekomstige)
studenten het dringende advies zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Dit
doe je voor je eigen bescherming, maar ook die van cliënten en patiënten.
Daarnaast kunnen instellingen in de gezondheidszorg en dus ook stagebiedende praktijken van de AVM, VIO’s voor hun stage weigeren indien zij niet
kunnen aantonen dat zij gevaccineerd zijn. De opleiding is niet
verantwoordelijk voor eventuele studievertraging die hierdoor optreedt.

7.12.

DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs is een zelfstandig bestuursorgaan dat in
opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een
aantal onderwijswetten en –regelingen uitvoert. De kerntaken van de DUO
zijn aanmelding, studiefinanciering en informatiebeheer: www.duo.nl .

7.13.

Eigen bijdrage

Naast het jaarlijkse collegegeld wordt aan studenten van de AVM geen
eigen bijdrage in rekening gebracht. Wel wordt van jou als student
verwacht dat je zelf materialen aanschaft t.b.v. het vaardigheidsonderwijs.
Zie ook bijlage 10.7.
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Bij aanvang van de opleiding wordt wel eenmalig € 11,50 excl. BTW in
rekening gebracht voor de AVM-card.

7.14.

Hardheidsclausule OV-kaart in relatie tot stage

DUO heeft een regeling Hardheidsclausule OV-kaart. Dit houdt in dat als je
tijdens de stage minimaal 12 keer per maand niet met het openbaar
vervoer op tijd op de stage kan komen en daardoor je OV-kaart niet kan
gebruiken, er bij DUO een beroep kan worden gedaan op de ‘Regeling
Hardheidsclausule OV-kaart’. Er wordt dan een vergoeding betaald
(bepaald door de DUO) voor elke maand waarvoor een succesvol beroep op
deze regeling wordt gedaan. Het aanvraagformulier is te downloaden:
www.duo.nl.
Daarnaast is een schriftelijke verklaring nodig, waarin de opleiding
verklaart dat je minimaal 12 keer per maand niet met het openbaar
vervoer op de stageplaats hebt kunnen komen. Bij het Stagesecretariaat
kun je deze verklaring krijgen en het formulier laten stempelen. Het
formulier en de verklaring moeten vooraf worden opgestuurd naar de DUO.

7.15.

Hepatitis B-vaccinatie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wijst alle opleidingen in de
gezondheidszorg op de verantwoordelijkheid om te onderzoeken of
studenten drager zijn van het hepatitis B-virus.
Je bent onder voorbehoud dat je geen drager van het hepatitis Bvirus bent toegelaten tot de opleiding. Aan het begin van de opleiding word
je daarom gecontroleerd op dragerschap en gevaccineerd tegen hepatitis
B. Het gehele vaccinatieschema betreft 3 injecties. Daarna wordt bij jou
d.m.v. bloedonderzoek gecontroleerd of voldoende immuniteit is
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opgebouwd. Deelname hieraan is verplicht. Pas als blijkt dat voldoende
immuniteit is opgebouwd word je definitief toegelaten tot de opleiding.
Indien je niet (titer <10) of onvoldoende (titer <100) immuniteit opbouwt,
zal de opleiding advies met betrekking tot de voortzetting van de opleiding
(het al dan niet voortzetten van de opleiding of de voorwaarden waaraan
moet worden voldaan om de opleiding te kunnen voortzetten) vragen aan
de Commissie Iatrogene Preventie hepatitis B. De opleiding beschouwt het
advies van deze Commissie als bindend.
De organisatie van het vaccinatieprogramma ligt bij EASE en er
zijn voor jou geen kosten verbonden aan de vaccinatie.
Nadat je de uitslag van EASE hebt ontvangen maak je een kopie
van deze uitslag en geef je deze af bij het stagesecretariaat. Het
stagesecretariaat zal deze kopie in jouw dossier bewaren en een
aantekening van de uitslag maken in AVMS. Indien je geen uitslag
overhandigt aan het stagesecretariaat betekent dit dat je vanaf blok 4 niet
kunt deelnemen aan de stages.

7.16.

ICT-voorzieningen

De AVM maakt gebruik van zowel het netwerk van de UM als van het
netwerk van Zuyd Hogeschool. Het UM-netwerk is vooral van belang voor
het gebruik van de Universiteitsbibliotheek en de print/kopieervoorzieningen, terwijl het netwerk van Zuyd Hogeschool vooral een
platform biedt voor het volgen van de studievoortgang (Osiris), roostering
(Xedule) en onderwijsaanbod (Moodle).
Beide netwerken zijn toegankelijk met verschillende inlognamen en
wachtwoorden.
Als je start met de opleiding ontvang je de AVM-informatie schriftelijk in je
postvakje, samen met de UM-ICTS-brochure. Hierin wordt uitleg gegeven
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over alle UM-ICT-faciliteiten. PC-werkplekken zijn te vinden bij
Universiteitssingel 50 (UNS50).
Ondersteuning bij ICT problemen:


AVM-account: UM-helpdesk, tel. (043 –3)885555 of
servicedesk@maastrichtuniversity.nl



Zuyd-account: helpdesk, tel. 045–4006085 of ictservicedesk@zuyd.nl o.v.v. het studentnummer.

De UM kent een Acceptable Use Policy voor alle gebruikers van het UMcomputernetwerk. Met die policy gaan mensen impliciet akkoord op het
moment dat ze hun apparatuur aansluiten.
Er zijn 3 type overtredingen waar we regelmatig mee te maken krijgen.
Dat zijn:
•

Spam verzenden;

•

Hacking;

•

Downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal (bv films,
muziek).

Bij misbruik hanteert de UM sancties in 3 stappen:


1e melding: informeren via e-mail.



2e melding: afsluiten van het werkstation van waaruit de overlast
afkomstig is (en informeren de ICT-contactpersoon van de faculteit
van de betreffende gebruiker).



3e melding: afsluiten van alle mogelijkheden tot het gebruik van het
UM netwerk op persoonlijke devices, i.o.m. de ICT-contactpersoon
wordt de termijn bepaald.
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7.17.

Inzet studenten bij (onderwijs)activiteiten AVM

Het is een goede traditie van de AVM dat studenten betrokken worden bij
de opleiding en meedoen aan de organisatie en uitvoering van activiteiten.
Op deze manier is de opleiding van en voor studenten. Voor de volgende
activiteiten wordt op participatie van studenten vanuit de opleiding een
beroep gedaan:


hulp bij de selectie nieuwe studenten;



assistentie bij tentamens;



inzet bij open dagen;



rolmodel in de cursus stagewerkbegeleiding;



werkzaamheden als werkstudent.

Inzet van de studenten wordt gehonoreerd door een vergoeding. Dit kan
op basis van de regeling als hulpstudent (vaste vergoeding per dagdeel) of
op basis van een overeenkomst werkstudent (contract voor bepaalde tijd
op basis van een vooraf vastgesteld aantal uren).
De studievereniging HERA organiseert, in overleg met de opleiding, diverse
activiteiten waaronder:


het introductieweekend voor eerstejaars studenten;



eindejaarsfeest;



festiviteiten rondom de beëdiging.

Participatie van studenten bij activiteiten van HERA wordt door de
studievereniging zelf gecoördineerd.

7.18.

Kinkhoest-vaccinatie

Vanuit de Academie Verloskunde Maastricht willen wij, in lijn met het
standpunt van de KNOV, je de gelegenheid bieden om je te laten
hervaccineren tegen kinkhoest. De vaccinatie die je als kind hebt gehad is ca
vijf jaar werkzaam.
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De hervaccinatie tegen kinkhoest is niet verplicht, je mag zelf een
afweging maken of je dit wilt doen. De kinkhoestvaccinatie wordt
meegenomen in dezelfde cyclus als de hepatitis B-vaccinatie. EASE zal deze
vaccinatie uitvoeren. De kosten zullen voor rekening van de AVM zijn.

7.19.

Klachtencommissie en vertrouwenspersoon

Zuyd kent een klachtenregeling ongewenst gedrag. Deze staat op Zuydnet.
Als je in de werk- of studiesituatie bij Zuyd persoonlijk met ongewenste
omgangsvormen geconfronteerd wordt, kan je - ook als je niet meer bij
Zuyd studeert of werkt - een klacht indienen bij de Klachtencommissie. Dit
loopt via de vertrouwenspersoon van Zuyd:
Tatjana van Woezik, tel. 06-41304767, e-mail:
tatjana.vanwoezik@zuyd.nl.

7.20.

Koninklijke Nederlandse Organisatie van
Verloskundigen (KNOV)

De KNOV is de beroepsorganisatie voor verloskundigen. Zij behartigt de
belangen van verloskundigen. De leden van de KNOV krijgen automatisch
het ‘Tijdschrift voor Verloskundigen’ toegestuurd. Dit tijdschrift publiceert
een groot aantal artikelen dat ook van belang is voor de verloskundigen in
opleiding. Tevens heb je toegang tot het ledengedeelte van de website van
de KNOV. Als student kun je aspirant-lid worden tegen een sterk
gereduceerd tarief.
Tel. 030-3690900, website: http://leden.knov.nl/leden/.
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7.21.

Levenlanglerenkrediet

Vanaf 1 september 2017 is de leenfaciliteit ‘levenlanglerenkrediet’ beschikbaar
voor mensen die een erkende opleiding hoger onderwijs doen en niet
studiefinancieringsgerechtigd zijn. Dit betreft dus bijvoorbeeld alle
deeltijdstudenten, studenten van 30 jaar en ouder (voltijd en duaal) en
studenten die een opleiding als tweede studie (op hetzelfde niveau) doen. Voor
studiefinancieringsgerechtigde studenten bestaat al het collegegeldkrediet.
Studenten kunnen in ‘Mijn DUO’ aanvragen indienen voor het
levenlanglerenkrediet. Nadere informatie hierover en over het aanvragen staat
op: https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp en
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/watis-het-levenlanglerenkrediet .

7.22.

Mantoux

Een Mantouxtest is een test die de aanwezigheid van tuberculose kan
aantonen. In cursusjaar 1, blok 1, vindt deze test plaats. Uitvoering is
wederom in handen van EASE.
De Mantoux wordt in het begin van een week gezet en drie dagen
later afgelezen. Het is van belang dat je EASE machtigt om de uitslag aan
de opleiding door te geven (formulieren zijn daarvoor beschikbaar tijdens
de eerste afspraak).
Indien er een datum gemist wordt, gelden de volgende regels:


je regelt zelf een vervangende test bij EASE;



je draagt er zorg voor dat de uitslag aan de opleiding doorgegeven
wordt.

7.23.

Mensa

De mensa van de UM is te vinden op de Universiteitssingel 40. Er is een
ruim assortiment aan warme en koude gerechten voor een relatief laag
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bedrag. Als je betaalt met de AVM-card is er sprake van 25% korting op
het normale tarief. Er staan op diverse plaatsen in de universiteit
automaten waarmee geld op de AVM-card geladen kan worden.

7.24.

Moodle

Moodle is de basis digitale leeromgeving van Zuyd Hogeschool en dus ook
van de AVM. Toegang wordt rechtstreeks via https://moodle.zuyd.nl/
verkregen of via de site van Zuyd: http://www.zuyd.nl/ (doorklikken naar
Zuydnet). Hier wordt alle actuele informatie m.b.t. het onderwijs
aangeboden.

7.25.

MRSA

Indien je tot een van de risicogroepen behoort voor het dragen van de
MRSA-bacterie moet je dit melden aan de opleiding. Wanneer je recent in
een buitenlands ziekenhuis bent behandeld of bent opgenomen, heb je een
grotere kans met de MRSA-bacterie besmet te zijn. Hiervoor gelden de
volgende indicaties:


langer dan 24 uur opgenomen zijn geweest;



geopereerd zijn;



drains en/of katheters hebben;



geïntubeerd zijn;



open wonden hebben of mogelijke infectiebronnen zoals abcessen of
furunkels;



aangetoond dragerschap van MRSA.

7.26.

Ombudsman

Wanneer je tijdens de studie een klacht over de hogeschool, de opleiding of
de medewerkers hebt, kan je contact opnemen met de ombudsman. De
ombudsman is een onafhankelijke en onpartijdige persoon die deze
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klachten en problemen behandelt. Door advisering, verwijzing, bemiddeling
en onderzoek wordt er gezorgd voor een optimaal studie- en werkklimaat
en een goede rechtsbescherming van studenten.
Mevrouw Petra Vanweersch, tel. 045-4006248 / 06-42705174, e-mail
ombudsman@zuyd.nl.

7.27.

Onderwijsruimtes

Op de begane grond van de AVM zijn diverse onderwijsruimtes die
multifunctioneel zijn ingericht zodat ze gebruikt kunnen worden voor zowel
onderwijsgroepsbijeenkomsten, casuïstieklessen, workshops e.d. als voor
vaardigheidstrainingen.

7.28.

Ongevallenverzekering en WA-verzekering

Studenten zijn via Zuyd Hogeschool verzekerd tegen het risico van
ongevallen. Onder ongeval wordt verstaan: een gebeurtenis waardoor een
geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat als gevolg van een
plotseling rechtstreeks op de verzekerde inwerkend uitwendig geweld.
Studenten zijn verzekerd tijdens:


de aanwezigheid op de opleiding;



het rechtstreeks gaan van huis naar AVM of stageplaats en omgekeerd
voor ten hoogste gedurende één uur voorafgaand en één uur na de
aanwezigheid op de AVM of stageplaats;



de onder toezicht van en onder auspiciën van Zuyd Hogeschool
georganiseerde activiteiten.

De verzekering gaat tot uitkering over bij:


overlijden;
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geneeskundige kosten;



blijvende invaliditeit;



tandheelkundige hulp.

Deze verzekering biedt dekking voor ongevallen die de verzekerde waar
ook ter wereld overkomen. Bij tijdelijk verblijf buiten Europa wordt de
risicodekking opgeschort, zodra dit verblijf langer dan zes maanden heeft
geduurd.
Studenten zijn via Zuyd Hogeschool verzekerd voor wettelijke
aansprakelijkheid. Meeverzekerd is de aansprakelijkheid gedurende de tijd
dat gewerkt wordt als stagiaire of geacht wordt onder toezicht te staan bij
het stageadres.
De persoonlijke aansprakelijkheid van de student is niet
verzekerd. In voorkomende gevallen dient de student eerst een beroep te
doen op de eigen WA-verzekering voordat een beroep gedaan kan worden
op de verzekering van Zuyd. De student is meeverzekerd gedurende de tijd
dat zij in verband met studie of stage in het buitenland verblijft.

7.29.

Openingstijden AVM gebouw en overige
universiteitsgebouwen

Het gebouw van de AVM is opengesteld van maandag tot en met vrijdag
08.30-17.00 uur. Het gebouw is gesloten op:


Kerstmis en Nieuwjaar



Carnaval



Goede vrijdag t/m 2e Paasdag



Koningsdag



Bevrijdingsdag



Hemelvaart en de dag na Hemelvaart



2e Pinksterdag
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Het AVM-gebouw is op dezelfde dagen gesloten als de UM-gebouwen.
Van 18.30–22.00 uur zijn de UM-gebouwen alleen te betreden met behulp
van de AVM-card. Tussen 22.00–07.30 uur zijn de UM-gebouwen gesloten
en niet toegankelijk. Wanneer je om 22.00 uur nog in een UM-gebouw
bent, dan zal de bewaking je dringend verzoeken het UM-gebouw te
verlaten. Deze instructie moet altijd opgevolgd te worden.

7.30.

Osiris

Osiris staat voor Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en
Inschrijf Systeem. Met behulp van deze inschrijfmodule word je in staat
gesteld om online de onderwijscatalogus te raadplegen, je in te schrijven
voor onderwijsblokken en tentamens en een overzicht op te vragen van je
studieresultaten.
Toegang via Zuydnet: www.zuyd.nl. Op deze pagina staat een link
naar Osiris. Op dat moment worden de persoonlijke inloggegevens
gevraagd. Inloggen doe je met dezelfde inlognaam en hetzelfde
wachtwoord als voor Zuydnet. Voor alle vragen met betrekking tot de
studieresultaten en toetsinschrijvingen in Osiris kun je langsgaan bij het
studenten- en examensecretariaat of mailen stud-examensecr-avm@avm.nl.
Heb je technische vragen over Osiris of problemen met je Zuydaccount, dan kun je contact opnemen met de ICT-helpdesk van Zuyd: ictservicedesk@zuyd.nl.

7.31.

Postvakken en lockers

Op het studentenplein (begane grond) zijn de postvakjes. De lockers zijn
op de begane grond in de korte gang. Hier is tevens de garderobe voor
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jassen en tassen. Op last van de brandweer is het niet toegestaan elders in
het gebouw tassen neer te zetten.

7.32.

Privacyreglement

De AVM heeft conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bij
het College Bescherming Persoonsgegevens officieel melding gedaan van
de verwerking van persoonsgegevens voor fysieke en digitale
studentendossiers ten behoeve van de studieresultaten en
studievoortgang. De bewaartermijnen staan beschreven in het OER.
Je kunt, na het maken van een afspraak, altijd inzage hebben in je eigen
studentendossier. Docenten van de AVM kunnen t.b.v. het opzoeken van
informatie die functioneel is voor de studievoortgang van jou inzage
hebben in het studentendossier.
Wanneer de opleiding geaccrediteerd wordt is het mogelijk dat het
accreditatiepanel steekproefsgewijs inzage vraagt.

7.33.

Receptie

Voor de receptiefunctie maakt de AVM gebruik van de centrale receptie van
Universiteitssingel 60 (UNS60). Bij de receptie kun je terecht voor het
lenen van sleutels voor de onderwijsruimtes, voor zover die nog niet
geopend zijn. Sleutels worden alleen uitgeleend wanneer je een geldige
collegekaart kan overleggen.

7.34.

Stichting Bijzondere Voorzieningen Moederschapszorg

Het doel van deze stichting is: ‘de ondersteuning van de verloskundige
zorg in Limburg in de meest brede zin des woords en het beheer van het
historisch erfgoed van de R.K. Stichting Moederschapszorg, gevestigd te
Maastricht.’
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Via deze stichting kunnen studenten van de AVM die onvoldoende
toereikende financiële middelen hebben om de studie succesvol te
voltooien een renteloze lening aanvragen. Indien je denkt dat je daarvoor
in aanmerking komt, kun je een beargumenteerd verzoek (bij voorkeur
ondersteund door de studieloopbaanbegeleider) richten aan één van de
opleidingsmanagers. Na bespreking in het MT-Verloskunde zal besloten
worden of dit verzoek wordt voorgelegd aan de Stichting Bijzondere
Voorzieningen Moederschapszorg.

7.35.

Studentenvoorzieningen Maastricht

Informatie over Maastricht en allerlei studentvoorzieningen zoals sport- en
studentenverenigingen, kamerverhuur en cultuur staan op de sites van:
http://www.zuyd.nl/ en http://www.maastrichtuniversity.nl/.

7.36.

Symposiumbezoek

Studenten die een verloskundig relevant symposium willen bezoeken,
kunnen hiervoor een tegemoetkoming in de kosten krijgen. Zie bijlage
10.6.

7.37.

Universiteitsbibliotheek (UB) en studielandschap

Je kunt in het studielandschap gebruik maken van computers met
printfaciliteiten. Naast een uitgebreid pakket aan standaardprogrammatuur
zijn er ook allerlei literatuurbestanden (waaronder de UB-catalogus),
educatieve programma's, algemene studenteninformatie en toegang tot
internet. Via de computers is toegang tot medische E-journals mogelijk.
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Verder bevinden zich op de computers diverse zoeksystemen voor
medische literatuur. Er zijn ongeveer 700 pc-werkplekken. Printen,
kopiëren en scannen is mogelijk met de AVM-card.
Het studielandschap heeft studieruimtes, geschikt om zowel
individueel als in groepsverband te studeren (kleine en grote zalen, met en
zonder computervoorzieningen, studiecellen en AV-units) en biedt een
uitgebreide collectie leermiddelen: boeken, audiovisueel materiaal, digitale
leermiddelen en ook anatomische modellen.
Toegang tot de UB is alleen mogelijk met gebruik van de AVMcard. De UB en het studielandschap zijn vrij toegankelijk voor studenten en
(gast)docenten van de AVM. Voor actuele openingstijden verwijzen we je
door naar de website van de UB.

7.38.

Ziekmelding

Bij ziekte meld je dat aan de docent waarbij een onderwijsactiviteit niet
bijgewoond kan worden. Voor ziekmelding bij tentamens: zie OER.
Indien de ziekmelding plaatsvindt gedurende de stage, dan moet je naast
de ziekmelding bij het stagesecretariaat ook vóór aanvang van de
overeengekomen werktijd telefonisch bij de praktijkopleider hiervan
melding maken.
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8. Lectoraat Midwifery Science
8.1.

Lectoraat Midwifery Science

Goede kwaliteit van de verloskundige zorg is van groot maatschappelijk
belang: iedere zwangere en haar kind hebben recht op optimale zorg.
Verloskundigen spelen een vooraanstaande rol binnen de geboortezorg in
Nederland. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil de AVM
als opleider van verloskundigen een bijdrage leveren aan het adequaat
toerusten van verloskundigen.
Momenteel vinden er veel ontwikkelingen plaats in de verloskundige
gezondheidszorg, deze zijn ingrijpend en veelomvattend:


de toegenomen vraag om evidence based te handelen, gebaseerd
op gegevens uit onderzoek;



een grotere complexiteit van de zorg door een grotere diversiteit
in de cliëntpopulatie, maar ook door nieuwe mogelijkheden op het
gebied van preventie, screening en behandeling;



ketenzorg en multidisciplinaire samenwerking;



aandacht voor een Kansrijke Start van ieder kind.

Voor een hoge kwaliteit van de verloskundige zorg is fundamentele en
toegepaste wetenschappelijke kennis over de fysiologische verloskunde als basis voor het handelen in de beroepspraktijk - een essentieel
uitgangspunt. Dit stelt nieuwe eisen aan het opleiden van verloskundigen:
een verwetenschappelijking en academisering van het onderwijs en haar
omgeving.
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8.2.

Onderzoeksomgeving lectoraat Midwifery Science

Voor het toekomstbestendig opleiden van verloskundigen streeft de AVM
de volgende doelen na: inrichten van een onderzoeksomgeving ‘Midwifery’
en verwetenschappelijking en academisering van het onderwijs. Om deze
doelen te bereiken is het lectoraat Midwifery Science ingesteld, die daarin
een innoverende en initiërende rol heeft. De lector/hoogleraar is Marianne
Nieuwenhuijze en veel docenten van de AVM dragen bij aan de activiteiten
waarvoor het lectoraat verantwoordelijk is. De lector/hoogleraar is
verantwoordelijk voor de verbinding van onderzoek en onderwijs.

8.3.

Onderzoeksthema’s

Binnen het lectoraat Midwifery Science lopen een aantal onderzoeken. Op
de website van de AVM, www.av-m.nl, staan de onderzoeksprogramma’s
beschreven.
Ook studenten kunnen deelnemen aan onderzoek. Dat kan door de minor
‘stage bij het lectoraat Midwifery’ waarin met een klein deelonderzoek
aangehaakt wordt bij lopend onderzoek. Daarnaast wordt een
verloskundige database opgezet die studenten de mogelijkheid geeft om
onderzoek te doen.
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9. Leven Lang Leren
9.1.

Op het snijvlak van verloskunde en onderwijs

Leven Lang Leren van de AVM biedt bij- en nascholing aan op verloskundig
gebied aan verloskundigen en aanverwante beroepsgroepen. In de
afgelopen jaren zijn er regelmatig verzoeken geweest voor het verzorgen
van trainingen en scholingen voor andere belangstellenden dan de
reguliere doelgroep.
De huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg zullen die
behoefte alleen maar doen toenemen. Daarbij kan gedacht worden aan de
strengere eisen die gesteld worden aan het op peil houden van de
vakbekwaamheid door overheid en zorgverzekeraars en de roep om
evidence-based handelen in de gezondheidszorg.

9.2.

Producten

Leven Lang Leren ontwikkelt zijn cursussen voornamelijk naar aanleiding
van vraag vanuit de markt (nationaal en internationaal) en actuele
ontwikkelingen in de verloskunde en de regelgeving daaromheen. Zo krijgt
een begrip als ‘Leven Lang Leren’ concrete inhoud en vanzelfsprekend
worden gesignaleerde vernieuwingen weer opgenomen in de huidige
bachelor. Meer informatie is te vinden op www.av-m.nl (https://www.avm.nl/cursussen-en-trainingen)..
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10. Bijlagen
10.1.

Entrustable professional Activities (EPA’s)

Te behalen bekwaamheidsniveau bachelor verloskunde (startende
verloskundige)

1

2

3

4

5

Heeft kennis van

Handelt

Handelt

Handelt

Superviseert en

onder

met

zonder

onderwijst bij de

strenge

beperkte

supervisie

handeling

supervisie

supervisie

EPA 1: Preconceptie consult

Te behalen
Rol

Handelingscriteria

bekwaamheidsniveau per jaar

Medisch deskundige

Verkent de zorgvraag van de

1

2

3

4

1/2

2

3

4

cliënt en maakt op basis van
anamnese en onderzoek een
risicoschatting en verzamelt
(waar nodig) aanvullende
(medische) informatie tbv
preconceptiezorg
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Maakt en voert beleid uit op

1/2

2

3

4

1/2

4

4

1/2

3

4

4

1/2

2

3

4

1

2

3

4

basis van klinisch redeneren,
EBM en SDM

Documenteert en evalueert de
geleverde zorg.
Communicator

Houdt bij de begeleiding
rekening met de sociale context
en het referentiekader van de
cliënt
Ondersteunt de cliënt en haar
partner d.m.v. voorlichting en
counseling om te komen
weloverwogen en goed
geïnformeerde beslissingen bij
PCZ om zo gezond mogelijk aan
de zwangerschap te kunnen
beginnen

Gezondheidsbevorderaar

Identificeert risicovol gedrag en
kwetsbare situaties bij een
cliënt en zet
gezondheidsbevorderende
strategieën in, zodat zo
optimaal mogelijk (voor moeder
en kind) aan een zwangerschap
begonnen kan worden
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Maakt de cliënt bewust van haar

1/2

3

4

4

-

1

1

2

3

4

1

1

2

3

-

-

1

1

-

1

2/3

4

eigen verantwoordelijkheid voor
haar gezondheid en die van
haar kind, gezin en omgeving
Organisator/leider

Organiseert de praktijkvoering

1

1

dusdanig dat preconceptiezorg
uitgevoerd kan worden
Zorgt voor een goede follow-up
naar verdere zorgverleners

Samenwerker

Werkt samen met andere
benodigde disciplines, met het
doel om de preconceptiezorg
rond cliënt (vrouw en
toekomstig kind) in hun sociale
context te optimaliseren

Academicus

Is op de hoogte van nieuwe
kennis inzake PCZ en analyseert
deze kritisch op de toepasbaarheid voor haar praktijk en
cliëntenpopulatie

Beroepsbeoefenaar

Herkent actuele vraagstukken
binnen de PCZ, onderkent de
betekenis van maatschappelijke
ontwikkelingen en overheidsbeleid (wetgeving, politieke
context, landelijke of lokale
initiatieven) voor de uitkomsten
van zorg en reageert adequaat
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EPA 2: Spreekuur

Rol

Handelingscriteria

Te behalen
bekwaamheidsniveau per jaar
1

2

3

4

1/2

2/3

4

4

Neemt een volledige (medisch,

1/2

2/3

4

4

verloskundig en psychosociale)

1

2/3

4

4

1/2

2

3

4

1

2/3

4

4

1/2

3

4

4

1/2

2

3

4

op basis van een heldere analyse
Medisch deskundige

Voert zwangerschapscontroles uit
waarbij de fysiologie bewaakt en
bevorderd wordt passend bij de
zorgvraag en zorgbehoefte van de
cliënt.

anamnese af.
Is in staat adequaat en
systematisch een klacht of

1/2
1

zorgvraag uit te vragen.
Maakt en voert beleid uit op basis
van klinisch redeneren, EBM en
SDM.
Documenteert en evalueert de
geleverde zorg.
Communicator

Houdt bij de begeleiding rekening
met de sociale context en het
referentiekader van de cliënt.
Ondersteunt de cliënt en haar
partner d.m.v. voorlichting en
counseling om te komen tot een
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weloverwogen en goed
geïnformeerde beslissing (bv. PNS,
stuitligging).
Communiceert tijdig en

1/2

2

3

4

1

2

3

4

1/2

2/3

4

-

1/2

2

3

-

1/2

2

3

1/2

3

4

4

doeltreffend met andere
professionals.
Gezondheidsbevorderaar

Signaleert risicofactoren voor
mogelijke gezondheidsproblemen
en kwetsbare situaties bij de cliënt,
haar kind en/of het gezin naar
aanleiding van gegevens uit de
anamnese, observatie en de
context van de cliënt.
Zet de juiste
gezondheidsbevorderende
interventie in, gebaseerd op de
best beschikbare evidence
Zet Health Counseling in gericht op
de begeleiding van de cliënt met
als doel deze te motiveren tot
gezond gedrag (kan motivationele
gespreksvoering toepassen).
Kan een - op de individuele cliëntafgestemd, planmatig
voorlichtingsproces aanbieden met
als doel de cliënt te motiveren tot
gezond gedrag.
Maakt de cliënt bewust van haar
eigen verantwoordelijkheid voor
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haar gezondheid en die van haar
kind/ gezin en omgeving.

Organisator/leider

Organiseert de zorg dusdanig dat

-

1/2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

-

1

2

3

2

3

4

4

het spreekuur efficiënt verloopt en
dat de cliënt tijdig en met zorg
aandacht krijgt.
Organiseert de overdracht naar
andere professionals zodanig dat
de cliënt continuïteit van zorg
ervaart.
Samenwerker

Werkt respectvol en doeltreffend
samen (met ketenpartners/ binnen
multidisciplinaire setting).

Academicus

Is op de hoogte van nieuwe kennis
inzake prenatale zorg en analyseert
deze kritisch op de toepasbaarheid
voor haar praktijk en
cliëntenpopulatie

Beroepsbeoefenaar

Legt als professional
verantwoording af over de
gemaakte keuzes.
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EPA 3: Telefonisch/digitaal consult

Te behalen
Rol

Handelingscriteria

bekwaamheidsniveau per jaar

Medisch deskundige

Verricht telefonisch en/of digitaal

1

2

3

4

-

1

2/3

4

-

1

2/3

4

-

1

2/3

4

-

1

2/3

consult met herkennen afwijkende
bevindingen en triage.
Maakt en voert beleid uit op basis van
klinische redeneren, EBM en SDM.
Documenteert en evalueert de
geleverde zorg.
Communicator

Stemt communicatie af op de cliënt,
rekening houdend met de situatie en

4

het medium.
Gezondheidsbevorderaar

-

Organisator/leider

Organiseert de praktijkvoering

-

-

1

1

dusdanig dat de telefonische/digitale
consulten adequaat verlopen en
opgevolgd worden
Samenwerker

-

Academicus

-

Beroepsbeoefenaar

-
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EPA 4: Partusdienst

Te behalen
Rol

Handelingscriteria

bekwaamheidsniveau per jaar

Medisch deskundige

Begeleidt de baring waarbij de

1

2

3

4

1/2

2/3

3/4

4

1

1/2

2/3

3

-

1

1/2

2

1

2

3

4

fysiologie bewaakt en bevorderd
wordt passend bij de zorgvraag en
zorgbehoefte van de cliënt.

Bij fysiologisch verloop

Bij één risicofactor *


Bij meerdere
risicofactoren**

Maakt en voert beleid uit op basis
van klinisch redeneren, EBM en
SDM



Bij fysiologisch verloop
Bij één risicofactor *

1

1/2

2/3

3



Bij meerdere
risicofactoren**

-

1

1/2

2

Handelt adequaat in acute

-

1/2

3

4

1

2/3

4

4

1/2

3

4

4

1/2

2/3

4

4

situaties.
Documenteert en evalueert de
geleverde zorg.
Communicator

Houdt bij de begeleiding rekening
met de sociale context en
referentiekader van de cliënt.
Coacht en ondersteunt waarbij
autonomie van de cliënt
uitgangspunt is.
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Communiceert tijdig en

1/2

2

3

4

1

2/3

4

4

-

1/2

1

1/2

3

4

1

1/2

3

4

1

2

3

4

doeltreffend met andere
professionals.

Communiceert helder en duidelijk
met de cliënt over progressie,
beleidsoverwegingen en afspraken.
Gezondheidsbevorderaar

Herkent en onderkent tijdig

3

4

signalen van problematiek en
onveilige situaties in het gezin en
zet adequate acties in.
Organisator/leider

Organiseert de zorg efficiënt en
optimaal waarbij continuïteit van
zorg voor de cliënt gewaarborgd
wordt.
Verdeelt/ delegeert taken over
aanwezige professionals ten
behoeve van het zorgproces

Samenwerker

Werkt respectvol en doeltreffend
samen (met ketenpartners/binnen
multidisciplinaire setting).

Academicus

Is op de hoogte van nieuwe kennis

-

1

2

3

inzake natale zorg en analyseert
deze kritisch op de toepasbaarheid
voor haar praktijk en
cliëntenpopulatie
Beroepsbeoefenaar

legt als professional

2

3

4

verantwoording af over de door
haar gemaakte keuzes.
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4

Neemt eigen grenzen van gevoel

2

3

4

4

3

4

4

4

van veiligheid in acht.
Neemt eigen grenzen van
bekwaamheid en bevoegdheid in
acht.

*= klinische baring met laag ingeschat risico voorbeelden noemen; meconiumhoudend
vruchtwater; serotiniteit; pijnstilling; bijstimulatie; sectio i.a.

**= klinische baring met hoog ingeschat risicovoorbeelden noemen; IUGR; diabetes;
meerlingzwangerschap; stuitligging; sectio i.a. met mediaan litteken
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EPA 5: Kraamvisites

Te behalen
Rol

Handelingscriteria

bekwaamheidsniveau per jaar

Medisch deskundige

Voert kraamvisites uit waarbij de

1

2

3

4

1/2

2/3

4

4

1

2

3

4

1/2

2/3

4

4

1/2

3

4

4

1

2

3

4

1

1/2

2/3

4

fysiologie bewaakt en bevorderd
wordt passend bij de zorgvraag van
de cliënt.
Maakt en voert beleid uit op basis
van klinisch redeneren, EBM en
SDM.
Documenteert en evalueert de
geleverde zorg.
Communicator

Houdt bij de begeleiding rekening
met de sociale context en
referentiekader van de cliënt.

Gezondheidsbevorderaar

Signaleert risicofactoren voor
mogelijke gezondheidsproblemen
en kwetsbare situaties bij de cliënt,
haar kind en/of het gezin naar
aanleiding van gegevens uit de
anamnese, observatie en de
context van de cliënt en zet indien
nodig acties in.
Zet de juiste
gezondheidsbevorderende
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interventie in, gebaseerd op de
best beschikbare evidence.
Maakt de cliënt bewust van haar

1/2

3

4

4

1/2

2/3

4

4

1

1/2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

1

2

3

eigen verantwoordelijkheid voor
haar gezondheid en die van haar
kind/ gezin en omgeving.
Organisator/leider

Verdeelt/bespreekt taken met
kraamzorg ten behoeve van het
zorgproces.
Draagt de zorg over, bij afsluiting
van het kraambed, aan de juiste
professionals (bijv. JGZ).
Organiseert kraamvisites dusdanig
dat cliënt tijdig en met aandacht
zorg krijgt.

Samenwerker

Werkt respectvol en doeltreffend
samen (met ketenpartners/binnen
multidisciplinaire setting).

Academicus

Is op de hoogte van nieuwe kennis
inzake postnatale zorg en
analyseert deze kritisch op de
toepasbaarheid voor haar praktijk
en cliëntenpopulatie

Beroepsbeoefenaar
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EPA 6: Nacontrole

Te behalen
Rol

Handelingscriteria

bekwaamheidsniveau per jaar

Medisch deskundige

Verricht nacontrole 6 weken post

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

-

1/2

3

4

1

1/2

3

4

partum met herkennen afwijkende
bevindingen op lichamelijk en
psychosociaal vlak
Maakt en voert beleid uit op basis van
klinisch redeneren, EBM en SDM
Geeft advies met betrekking tot een
eventuele volgende
zwangerschap/baring
Communicator
-

Gezondheidsbevorderaar

Signaleert risicofactoren voor
mogelijke gezondheidsproblemen en
kwetsbare situaties bij de cliënt, haar
kind en/of het gezin naar aanleiding
van gegevens uit de anamnese,
observatie en de context van de cliënt
(bijv. huiselijke problemen).

Organisator/leider

-
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Samenwerker

-

Academicus

-

Beroepsbeoefenaar

Evalueert de zorg met de cliënt

1

2

4
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4

EPA 7: anticonceptie consult

Te behalen
Rol

Handelingscriteria

bekwaamheidsniveau per jaar

Medisch deskundige

Verkent de vraag om anticonceptie

1

2

3

4

1/2

2/3

4

4

1

2

3

4

-

1/2

3

4

1/2

2/3

4

4

van de cliënt en helpt op basis van
anamnese en eventueel onderzoek
de cliënt een weloverwogen en
goed geïnformeerde keuze te
maken.
Maakt en voert beleid uit op basis
van klinisch redeneren, EBM en
SDM.
Voert bij de anticonceptieve keuze
het passende beleid uit en
consulteert of verwijst hierbij
indien nodig naar andere
deskundigen.
Communicator

Ondersteunt de cliënt en haar
partner- rekening houdend met de
sociale context en referentiekader
van de client- d.m.v. voorlichting
en counseling om te komen tot een
weloverwogen en goed
geïnformeerde beslissing voor
anticonceptie
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Gezondheidsbevorderaar

identificeert risicovol gedrag en

-

1

2/3

4

-

1

1

2

kwetsbare situaties bij een cliënt
m.b.t .anticonceptie gebruik en
seksueel overdraagbare
aandoeningen en maakt de cliënt
bewust van de risico’s en mogelijke
veranderingen/ aanpak hiervan
Organisator/leider

Samenwerker

Academicus
Beroepsbeoefenaar

Toont ondernemerschap door
kansen en mogelijkheden voor
vernieuwingen en uitbreiding van
de verloskundige zorg te zien en in
te passen in de praktijk
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EPA 8: (dreigende)miskraam *

Te behalen
Rol

Handelingscriteria

bekwaamheidsniveau per jaar

Medisch deskundige

Stelt op basis van zorgvraag,

1

2

3

4

-

1/2

3

4

-

1/2

3

4

-

1/2

3

4

-

1/2

3

4

1

1/2

3

4

anamnese en onderzoek een diff
diagnose op en maakt een risico
inschatting bij (dreigende) miskraam
c.q. bloedverlies in 1e trimester. Zet
hierop de juiste interventies in, in
samenspraak met de cliënt en (evt.)
andere zorgverleners.
Maakt en voert beleid uit op basis
van klinisch redeneren, EBM en SDM.
Weet in acute situaties goed te
handelen, is bekwaam in de voor de
verloskunde relevante life-saving
skills en stemt in deze situaties de te
verlenen zorg goed af met de andere
hulpverleners.
Communicator

Houdt bij de begeleiding rekening
met de sociale context en
referentiekader van de cliënt.
Ondersteunt de cliënt en haar
partner/familie en begeleidt hen
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tijdens het zorgproces bij een
miskraam.
communiceert tijdig en doeltreffend

-

1/2

3

4

1

1/2

3

4

-

1

2/3

4

1

1/2

3

4

-

1/2

3

4

met andere professionals in de zorg
zodat de cliënt continuïteit van zorg
ervaart en doeltreffend kan worden
gehandeld
Geeft tijdig en doeltreffend de
vereiste voorlichting, advisering en
begeleiding op maat aan de cliënt die
te maken krijgt met slecht nieuws
Gezondheidsbevorderaar

-

Organisator/leider

Initieert en onderhoudt de contacten
met de ketenzorgpartners voor cliënt
tijdens het hele zorgproces

Samenwerker

Werkt respectvol en doeltreffend
samen met partners in de
verloskundige keten bij acute
verloskundige zorg.
Hiertoe kent en ziet ze ieders
expertise en maakt daar gebruik van
ten behoeve van de zorg aan de
cliënt.

Academicus

-

Beroepsbeoefenaar

Legt als professional verantwoording
af over de gemaakte keuzes.

*Begeleiding bij deze EPA is exemplarisch voor begeleiding zoals bij perinatale sterfte en
zwangerschapsafbreking en aangeboren afwijkingen etc.
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EPA 9: Groepsvoorlichting

Te behalen
Rol

Handelingscriteria

bekwaamheidsniveau per jaar

Medisch deskundige

Geeft groepsvoorlichting over

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

-

1

2

2

onderwerpen die van toepassing zijn
op specifieke doelgroepen
(voorbeelden: zwangeren, vrouwen
die borstvoeding gaan geven,
middelbare scholieren, transitie
ouderschap etc.) of die van
toepassing zijn op alle zwangeren
volgens de WGBO en passend bij
vigerend verloskundig systeem.
Zorgt dat de groepsvoorlichting goed
Communicator

aansluit bij de doelgroep.
Zorgt dat de voorlichting een logische,
duidelijke opbouw heeft en
begrijpelijk is voor de doelgroep.

Gezondheidsbevorderaar

Zet groepsvoorlichting in als
gezondheidsbevorderende strategie
(gecombineerd met andere vormen
van voorlichting) om de meest
optimale gezondheidsuitkomst voor
moeder, kind en het gezin te
bewerkstelligen.
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Organisator/leider

Organiseert groepsvoorlichting en

-

1

2

3

-

1

2

3

-

1/2

3

coördineert hierbij zowel eigen
inbreng als de inbreng van andere
professionals.
Samenwerker

Werkt doeltreffend samen met andere
professionals in de (geboorte)zorg en
met cliënten bij het opzetten en
uitvoeren van groepsvoorlichting.

Academicus

Zorgt ervoor dat de inhoud van de
groepsvoorlichting up-to-date is met

4

geldende standpunten en richtlijnen
en volgens de principes van EBM.
Beroepsbeoefenaar

Ontwikkelt en verzorgt

-

1

2

2

1

1

1

1

groepsvoorlichtingsbijeenkomsten van
goede kwaliteit: deskundig,
zorgvuldig, EBM, toegepast op
doelgroep, doelmatig en doeltreffend.
Heeft kennis van groepsconsulten
zoals bijvoorbeeld
CenteringPregnancy®
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EPA 10: Participatie in wetenschappelijk onderzoek

Te behalen
Rol

Handelingscriteria

bekwaamheidsniveau per jaar
1

Medisch deskundige

3

Begeleidt een cliënt (bij de keuze) te

Communicator

2

4
-

-

1

2/3

4

1/2

2

3

4

1/2

2

2

3

participeren in wetenschappelijk
onderzoek.
Houdt een voordracht om
wetenschappelijke kennis aan over te
dragen aan (verloskundige)
professionals
Schrijft een essay om
wetenschappelijke kennis aan
(verloskundige) professionals over te
dragen

Gezondheidsbevorderaar

-

Organisator/leider

Richt de werksetting in voor

-

-

-

1

1

-

1

2

3

overdracht van wetenschappelijke
kennis
Samenwerker

Is in staat met inbreng van
verloskundige expertise te
participeren in de uitvoering van
wetenschappelijk onderzoek
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Academicus

Draagt verloskundige expertise aan,

1

2

2

2

-

1

2

3

1

2

2

3

-

-

1

2

-

1

2

3

zoveel mogelijk ondersteund met
wetenschappelijke onderbouwing, bij
de ontwikkeling van
(multidisciplinaire) protocollen /
richtlijnen / zorgpaden
Verzamelt op valide wijze
onderzoeksgegevens voor
wetenschappelijk onderzoek
Herkent in het verloskundig handelen
lacunes in de beschikbare
wetenschappelijke kennis en is in
staat verloskundig relevante
wetenschappelijke vraagstellingen te
formuleren
Werkt mee aan de ontwikkeling van
onderzoeksvoorstellen door het
geven van (verloskundig) advies
Voert eenvoudig onderzoek op
praktijk niveau uit op basis van
empirische cyclus

Beroepsbeoefenaar

-

-

98
©Copyright Academie Verloskunde Maastricht - Zuyd

EPA 11: Intercollegiale toetsing*

Te behalen
Rol

Handelingscriteria

bekwaamheidsniveau per jaar

Medisch deskundige

Signaleert clinical irritations en

1

2

3

4

1

2

3

3

1

2

3

3

1

2

3

brengt deze naar voren als
onderwerp voor ITV (Intercollegiale
Toetsing Verloskundigen).
Communicator

-

Gezondheidsbevorderaar

-

Organisator/leider

-

Samenwerker

Werkt constructief samen met
collega-verloskundigen binnen een
toetsgroep.

Academicus

Kan een Critical Appraisal of a Topic
(CAT) uitvoeren en presenteren.

Beroepsbeoefenaar

Neemt actief deel aan systematische

4
1

2

3

4

1

2

3

4

reflecties op het verloskundig
handelen in de praktijk.
Reflecteert vanuit een professionele
attitude: eerlijk, respectvol, integer
en betrokken.
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Is in staat het eigen handelen

1

2

3

4

-

1

2/3

4

-

-

1

1

onderling te vergelijken (=kritisch
kijken naar eigen en andermans
handelen).
Is in staat het (eigen) handelen te
toetsen aan objectieve criteria zoals
richtlijnen, standaarden en
standpunten en eventuele clinical
irritations te signaleren.
Maakt afspraken met collegaverloskundigen over eventuele
aanpassingen van beleid, voert deze
uit en evalueert dit.

*exemplarisch voor systematische reflectiebijeenkomsten zoals bijv. perinatal audits
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EPA 12: Kwaliteitsbewaking (uitfaserend 2021-2022)

Te behalen
Rol

Handelingscriteria

bekwaamheidsniveau per jaar
1

2

3

4

-

1

1

1

1

1

1

1

-

1

2/3

4

Medisch deskundige
Communicator

-

Gezondheidsbevorderaar

-

Organisator/leider

Organiseert de verloskundige
praktijksetting dusdanig dat de
kwaliteit van de geleverde zorg
meetbaar is, waaronder een goede
dossiervoering.

Samenwerker

-

Academicus

-

Beroepsbeoefenaar

Hanteert in de praktijk een
kwaliteitssysteem met als doel een
systematische bewaking, beheersing
en verbetering van de kwaliteit van
de zorg
Evalueert de geleverde zorg aan de
hand van een jaarlijks opgesteld
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kwaliteitsverslag en weet hieruit
actiepunten op te stellen.
Is in staat een calamiteit te

-

1

1

1

-

1

1

1

herkennen – het optreden van een
niet-beoogde of onverwachte
gebeurtenis met (mogelijk)
schadelijk gevolg voor de cliënt- en
maakt melding hiervan
Neemt deel aan Perinatal audit
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EPA 13: Zorgtraject voor cliënt

Te behalen
Rol

Handelingscriteria

bekwaamheidsniveau per jaar

Medisch deskundige

Organiseert en coördineert de

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

1/2

2

3

-

1/2

3

4

1

1/2

2/3

4

verloskundige zorg waarin de cliënt
centraal staat en geeft daarbij
invulling in de rol van casemanager.
Communicator

Is als case manager in staat een
professionele en effectieve
vertrouwensband op te bouwen met
de cliënt en haar sociale netwerk
Initieert en onderhoudt als case
manager de contacten met de cliënt
en haar sociale netwerk en andere
professionals en instanties in de
geboortezorg zodat de cliënt
continuïteit van zorg ervaart

Gezondheidsbevorderaar

Signaleert tijdig signalen van
problematiek en onveilige situaties in
het gezin en coördineert als case
manager adequate vervolgstappen

Organisator/leider

Organiseert en coördineert als
casemanager de verloskundige zorg
rondom een cliënt met als doel
continuïteit van zorg te borgen
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Organiseert de verloskundige

-

1/2

2

3

1

1/2

3

4

1

1/2

3

4

-

1/2

3

4

praktijksetting dusdanig dat
continuïteit van zorg voor cliënten
gewaarborgd wordt
Samenwerker

Werkt als casemanager doeltreffend
samen met andere professionals en
regisseert hierbij de benodigde zorg
met als doel de zorg rondom de
cliënt te optimaliseren

Academicus

-

Beroepsbeoefenaar

Werkt als casemanager cliëntgericht
en dialoog gestuurd.

Is als casemanager in staat de zorg
voor de cliënt op adequate wijze te
coördineren, te monitoren, te
evalueren en zo nodig bij te sturen
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EPA 14: Persoonlijk leertraject

Te behalen
Rol

Handelingscriteria

bekwaamheidsniveau per jaar
1

Medisch deskundige

-

Communicator

-

Gezondheidsbevorderaar

-

Organisator/leider

-

Samenwerker

-

Academicus

Kan een eigen leeromgeving inrichten

1

2

2

3

4

3

4

met toegang tot relevante
(wetenschappelijke) bronnen, met als
doel leven lang leren.
Beroepsbeoefenaar

Handelt naar ethische principes, de

1

2

3

4

3

4

4

4

beroepscode van verloskundige en
wettelijke kaders.
Past zelfreflectie toe, geeft op basis
daarvan sturing aan het eigen
leerproces en neemt
verantwoordelijkheid voor de eigen
professionele ontwikkeling, met als
doel leven lang leren.
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Stelt zich transparant en toetsbaar

3

4

4

4

1/2

2/3

3

3

2

3

4

4

1

2

3

4

op. Hierbij staat zij open voor
feedback en kan veranderingen
aanbrengen in haar gedrag en
handelen indien nodig.
Verzorgt onderwijs aan studenten en
draagt zo bij aan de professionele
ontwikkeling van collega’s.
Geeft feedback aan studenten en
verloskundigen en draagt zo bij aan
de professionele ontwikkeling van
collega’s.
Een onderbouwde persoonlijke visie
op het verloskundig beroep te
beschrijven en kan hier binnen het
POP (professioneel
ontwikkelingsplan) vorm aan geven.
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10.2.

Competenties en gedragsindicatoren cursusjaar 4
(Curriculum 2013)

CURSUSJAAR 4
MEDISCH PROFESSIONAL
Competentie

Gedragsindicatoren

Observeren en signaleren
Signaleert tijdig een (dreigend) afwijkend

maakt gebruik van observatie van de cliënte

beloop van

en de context om relevante informatie te

zwangerschap, baring en kraambed.

verzamelen

Signaleert tijdig een (dreigende) afwijkende

neemt anamnese en lichamelijk onderzoek

conditie van moeder en kind.

systematisch, compleet en afgestemd op
zorgvraag en context af
kent en herkent een natuurlijk verloop van
zwangerschap, de baring en de conditie van
cliënt en kind
interpreteert symptomen van mogelijke
pathologie en schat gerelateerde risico´s in
herkent signalen van bedreiging van het
natuurlijk verloop van de zwangerschap, het
baringsproces en de conditie van cliënt en
kind, in een dusdanig vroeg stadium dat
pathologie waar mogelijk voorkomen wordt

(Probleem)analytisch vermogen
Analyseert systematisch en onderbouwt

Legt in alle situaties verbanden tussen

probleemsituaties, zodat zij adequate

situaties, symptomen en problemen

oplossingen kan aanreiken voor mogelijke
problemen in alle fasen van het

onderscheidt visie, meningen en feiten

reproductieve zorgproces.
stelt in alle situaties de kern van de
probleemsituatie van de cliënt vast
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benoemt in alle situaties de oorzaken van
problemen
maakt in alle situaties onderscheid tussen
hoofd- en bijzaken
onderscheidt standaard situaties van
complexe niet-standaard situaties
komt op basis van probleemanalyse in alle
situaties tot adequate oplossingen
Efficiënt en doelgericht handelen
Neemt de juiste maatregelen en past de

komt in alle situaties tot beslissingen wat

handelingen toe die binnen de context het

betreft diagnostiek en beleid op basis van

hoogst haalbare resultaat opleveren.

wetenschappelijk bewijs, klinische ervaring
en wensen van de cliënt

Handelt adequaat in noodsituaties.
handelt in alle situaties volgens geldende
standaarden, kan hier beargumenteerd van
afwijken en documenteert dit
werkt systematisch en volgens een logische
opbouw
reageert direct en verliest geen onnodige tijd
werkt kostenbewust
komt afspraken na
is en blijft bekwaam in alle
beroepsvaardigheden
Zelfstandigheid
Past zelfstandig, zorgvuldig en

heeft in alle situaties vertrouwen in de eigen

weloverwogen diagnostische- en

mogelijkheden

beleidsopties toe, waardoor geen over- of
onderbehandeling geboden wordt.

neemt in alle situaties verantwoordelijkheid
voor het eigen handelen
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onderneemt in alle situaties zelf acties
kan haar eigen werk plannen en organiseren
kent haar eigen visie en handelt daarnaar in
alle situaties
handelt volgens professionele standaarden /
afspraken in de regio
kent haar wettelijke bevoegdheden en de
grenzen van haar bekwaamheid
bepaalt zelf beleid in alle situaties binnen
haar deskundigheidsgebied
doet, indien nodig, tijdig een beroep op
andere zorgverleners.
Besluitvaardigheid
Neemt tijdens haar zorgverlening

durft in alle situaties op basis van

zelfstandig beslissingen binnen wettelijke en

beschikbare (niet volledige) informatie tot

professionele mogelijkheden en haar eigen

besluiten te komen

visie, waarbij zij de verantwoordelijkheid
draagt voor de professionele uitoefening van

vraagt niet onnodig naar aanvullende

het vak.

informatie

Neemt op het juiste moment adequate

legt (achteraf) gemaakte keuzes uit en

maatregelen, waardoor een optimale

draagt hier verantwoording voor.

uitkomst van zorg mogelijk wordt.
Evidence based handelen
Past wetenschappelijke argumenten, kennis

kent en gaat actief op zoek naar relevant

en ontwikkelingen uit de fysiologische

wetenschappelijk onderzoek en good

verloskunde toe in haar dagelijkse

practices op haar vakgebied

verloskundige beleid, waardoor er een
goede balans ontstaat tussen haar klinische

vertaalt de resultaten van wetenschappelijk

ervaring, de wensen van de cliënt en

onderzoek en good practices naar haar

wetenschappelijke onderbouwing.
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dagelijkse praktijk en / of de individuele
cliënt
komt door een afweging van overeenkomsten
en verschillen tussen wetenschappelijke
informatie, eigen en andermans ervaring en
in samenspraak met de cliënt tot een besluit
over het te voeren beleid/de te verlenen
zorg.
Stelt in alle situaties op grond van nieuwe
informatie en inzichten het verloskundig
beleid bij
deelt gevonden resultaten met de
beroepsgroep en andere professionals

COACH EN BEGELEIDER
Competentie

Gedragsindicatoren

Vraaggericht werken
Verkrijgt via interactie de werkelijke

neemt de vraag van de betrokkene als

wensen en behoeften van de cliënt helder,

uitgangspunt

zodat door een juiste balans tussen de
wens van de cliënt, wetenschappelijke

spoort in alle situaties actief behoeften,

kennis, vraaggerichte zorgverlening en de

wensen en problemen op van betrokkene

eigen professionele standaard de juiste
zorg op het juiste moment gegeven wordt.

analyseert samen met de betrokkene
behoeften, wensen en problemen en legt
onderlinge verbanden in alle situaties
toont begrip voor behoeften en wensen van
betrokkene
reageert en anticipeert op vragen, wensen en
behoeften van betrokkene
gaat uit van mogelijkheden en kracht van
betrokkene
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vindt een evenwicht tussen wetenschappelijke
kennis, vraaggerichte zorgverlening en de
professionele standaard in alle situaties
stelt in alle situaties een zorgplan op
voortvloeiend uit de zorgvraag en de
zorgbehoefte
Coachen
Stimuleert en coacht de cliënt, zodat deze

expliciteert de waarden en normen die

in staat wordt gesteld autonoom een

belangrijk zijn voor de betrokkene

keuze te maken en een beslissing te
nemen.

ondersteunt betrokkene bij te nemen keuze in
alle situaties
respecteert gemaakte keuze
neemt de tijd voor betrokkene
zorgt in alle situaties voor een ontspannen
sfeer
geeft de betrokkene de ruimte om vragen te
stellen
luistert en stelt de juiste vragen in alle
situaties
geeft bevestiging, ondersteunt en moedigt aan
in alle situaties
geeft in alle situaties concrete feedback op het
gedrag van betrokkene en houdt haar waar
nodig een ‘spiegel’ voor.
motiveert betrokkene in alle situaties
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instrueert betrokkene en geeft tips en
aanwijzingen in alle situaties

VOORLICHTER EN COUNSELLOR
Competentie

Gedragsindicatoren

Empathisch vermogen
Leeft zich in en toont respect voor de

luistert en is begripvol

gevoelens, wensen en behoeften
van de cliënt, waardoor de cliënt zich

laat betrokkene in haar waarde en toont

begrepen voelt, vertrouwen heeft in en

respect

zich gerespecteerd voelt door de
verloskundige.

pikt signalen op van onvrede en / of
onbehagen
houdt in alle situaties rekening met de invloed
van haar handelen op betrokkene
laat blijken zich bewust te zijn van ethische en
morele dilemma’s van betrokkene

Presentatie
Benadert cliënt(en) met respect voor

is zich bewust van haar houding en gedrag en

cultuur en/ of achtergrond.

het effect hiervan op betrokkene

Handelt op een integere, betrokken,

toont interesse in de beweegredenen van

betrouwbare en toegankelijke wijze, zodat

betrokkene

zij op een representatieve wijze haar
professie vertegenwoordigt.

kent haar eigen normen en waarden en
respecteert de waarden en normen van
betrokkene
benadert en bejegent betrokkene met respect
ongeacht cultuur of achtergrond

Maatschappelijk bewustzijn
Geeft voorlichting en begeleiding aan

zet in alle situaties voorlichting en begeleiding

cliënt bij ongezond gedrag en kent en

bewust in om gezond gedrag te bevorderen en

herkent determinanten van negatieve

ongezond gedrag te veranderen
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uitkomsten van zorg en identificeert
risicogroepen en toont hierbij een breed

kent en herkent in alle situaties determinanten

maatschappelijk bewustzijn.

van negatieve uitkomsten van zorg
identificeert in alle situaties risicogroepen
treedt op als belangenbehartiger van het kind
zoekt naar effectieve manieren om haar
deskundigheid uit te dragen in de directe
cliëntzorg en op cliënt overstijgend niveau

Informatie overbrengen
Biedt de individuele cliënt op een

verkent in alle situaties samen met betrokkene

zorgvuldige en begrijpelijke manier

de informatiebehoefte, stemt haar informatie

informatie aan die aansluit bij de cliënt,

hierop af en schept hierbij geen valse

zodat deze op basis hiervan een autonome

verwachtingen

keuze kan maken en een beslissing kan
nemen.

kiest in alle situaties een methode van
informatieoverdracht die past bij de cliëntgroep

Maakt indien nodig gebruik van de

zet verschillende ondersteunende middelen in

deskundigheid van andere disciplines.

om informatie over te dragen
biedt informatie gestructureerd aan
maakt gebruik van reeds bestaand
voorlichtingsmateriaal en weet waar ze die kan
vinden
kent grenzen van eigen bekwaamheid en
handelt hiernaar

ZORGORGANISATOR
Competentie

Gedragsindicatoren

Samenwerken
Staat garant voor kwaliteit en continuïteit

stelt het gezamenlijk belang boven eigen

van de verloskundige zorg door op een

belang

effectieve en efficiënte wijze samen te
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werken met andere zorgverleners in de

kent de rol, taak, deskundigheid en

zorgketen

verantwoordelijkheden van betrokkenen in de
ketenzorg

toont bereidheid en neemt tijdig initiatief tot
overleg
overlegt in alle situaties doelmatig met
verloskundigen en alle andere betrokkenen in
de ketenzorg
houdt rekening met de mening van
verloskundigen en alle andere betrokkenen in
de ketenzorg
neemt in alle situaties eigen
verantwoordelijkheid en deelt
verantwoordelijkheid met verloskundigen en
alle andere betrokkenen in de ketenzorg
is in staat conflicten en meningsverschillen te
overbruggen.
Initiërend vermogen
Analyseert en beoordeelt kritisch (nieuwe)

kan afstand nemen van de dagelijkse gang van

nationale en internationale ontwikkelingen

zaken

en neemt initiatief tot het aanbieden van
nieuwe diensten. zodat optimale

kan effectief inspelen op (nieuwe)

zorgverlening kan plaatsvinden.

ontwikkelingen in het verloskundig vakgebied
kan domein overschrijdend werken

INNOVATOR
Competentie

Gedragsindicatoren

Leervermogen
Reflecteert kritisch op haar eigen

kijkt kritisch naar zichzelf en de ander en past

deskundigheid op basis van verkregen

haar handelen daarop aan
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feedback en persoonlijk functioneren in
praktijksituaties.

houdt kennis, vaardigheden en (nieuwe)
ontwikkelingen in haar vakgebied actief bij

Reflecteert kritisch op de deskundigheid
van anderen en gaat op basis van

analyseert kritisch (nieuwe) ideeën en

wetenschappelijke uitgangspunten kritisch

ontwikkelingen op gebruikswaarde voor de

om met vernieuwingen in de

Nederlandse of eigen praktijksituatie

zorgverlening, waardoor de kwaliteit en de
continuïteit van de zorgverlening wordt

past nieuwe ontwikkelingen in haar vakgebied

gewaarborgd.

toe
heeft inzicht in sterke en zwakke punten van
haar functioneren
stelt een adequaat en haalbaar leerplan op en
zorgt voor uitvoering en bewaking
stelt zo nodig actief haar leerproces bij
kan haar visie op verloskundige zorgverlening
onderbouwen, verwoorden en uitdragen
legt verbanden tussen theorie en praktijk
vertrouwt op eigen oordeel.

Vernieuwen
Zoekt bij knelpunten in de zorgverlening

kan improviseren en toont inventiviteit in de

naar nieuwe oplossingen of nieuwe

zorgverlening

toepassingen, waardoor optimale zorg
verleend kan worden.

gaat op praktijk overstijgend niveau actief op
zoek naar alternatieven voor de verloskundige
zorgverlening en toetst deze aan
wetenschappelijke uitgangspunten
durft te komen met een geheel nieuwe aanpak
of gezichtspunt
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kan zich aanpassen aan veranderende
werkomstandigheden
Dissemineren
Draagt, op basis van kennis en ervaring,

neemt initiatief om nieuwe ontwikkelingen en

adequaat een eigen verloskundige visie

haar persoonlijke visie hierop kenbaar te

uit.

maken

Draagt nieuwe ideeën en ontwikkelingen

is zowel mondeling als schriftelijk

uit ten behoeve van de beroepsgroep en

uitdrukkingsvaardig (overtuigend, enthousiast,

andere medische professionals.

heldere boodschap, vaktaal, verzorgd)

PRAKTIJKMANAGER
Competentie

Gedragsindicatoren

Leiding en sturing geven
Vertaalt beleidsplannen en jaarplanningen

maakt afspraken met betrokkenen over ieders

naar de juiste middelen en mensen, zodat

inzet, rol en verantwoordelijkheid

resultaten en kwaliteit van zorg langs
optimale weg bereikt kunnen worden.

draagt zorg voor de kwaliteit, continuïteit, en
bereikbaarheid van de zorgverlening en de
praktijk
draagt zorg voor een goede overdracht van
informatie over de cliënt
evalueert samen met betrokkenen de
zorgverlening en de praktijkvoering.
staat open voor en plannen en ideeën van
verloskundigen en medewerkers
zoekt naar gezamenlijke belangen
toont enthousiasme en betrokkenheid
ziet bedreigingen als kansen

Plannen en organiseren
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Draagt zelfstandig verantwoordelijkheid

kent bekwaamheden, interesses en wensen

voor de kwaliteit, continuïteit, en

van verloskundigen en andere betrokkenen

bereikbaarheid van de zorgverlening en de
praktijk en reageert flexibel op veranderde

verdeelt in overleg met betrokkenen het werk

situaties en omstandigheden.

op basis van bekwaamheden bevoegdheden en
wensen
ziet in alle situaties toe op de kwaliteit en
continuïteit van werkzaamheden van zichzelf
en andere betrokkenen en grijpt waar nodig in

Beheren
Draagt zelfstandig verantwoordelijkheid

neemt verantwoordelijkheid voor beheer

voor het beheer van de materialen en

materiaal en inrichting van de hele praktijk

participeert in de financiële administratie
van de praktijk.

neemt verantwoordelijkheid voor bijhouden
van cliëntenadministratie van de hele praktijk
participeert in het ‘managen’ van de praktijk
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10.3.

BoKS Verloskunde

BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS

Rol medisch deskundige
1.
Verloskundige zorg verlenen
2.
Verloskundig beleid bepalen en uitvoeren
Kennis
Vaardigheden
Medische kennis en inzicht op het gebied van:
o
anatomie en fysiologie van het menselijk
lichaam
o
gynaecologie en gynaecologische
aandoeningen
o
fysiologie en pathologie van het seksueel
functioneren
o
fysiologie en pathologie van de reproductie
o
fysiologie en pathologie van de embryonale,
foetale en neonatale ontwikkeling
o
veranderingen in anatomie en fysiologie
veroorzaakt door de zwangerschap, baring
en kraamperiode
o
fysiologie en pathologie van zwangerschap,
baring en kraambed
o
methoden om fysiologisch verloop van de
preconceptionele, prenatale, natale en
postnatale periode te bevorderen
o
genetica en erfelijkheidsadvisering
o
perinatale screening en diagnostiek
o
algemene principes farmacologie
o
farmacotherapie tijdens de
preconceptionele, prenatale, natale en
postnatale periode
o
infectieziekten tijdens de preconceptionele,
prenatale, natale en postnatale periode
o
afwijkende zwangerschapsduur
o
psychische- en psychiatrische
aandoeningen
o
fysiologie en pathologie van borstvoeding
o
congenitale afwijkingen bij het kind
o
methoden en werking van anticonceptie en
zwangerschapsafbreking
o
medische besliskunde en klinisch redeneren
o
interpreteren (aanvullend) onderzoek en
diagnostiek

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o

Anamnese afnemen
(algemeen, familie,
obstetrisch, seksueel)
Anticonceptiva
voorschrijven
Anticonceptiva
aanbrengen/ inbrengen
IUD plaatsen
Implanon plaatsen
Gynaecologisch onderzoek
Speculum onderzoek
Bimanueel onderzoek
Vaginaal toucher
Materiaal voor
cervixcytologie afnemen
Bloeddruk meten
Gewicht bepalen
Venapunctie
Capillaire bloedafname
Infuus inbrengen
Injecteren i.m, s.c.
Uitwendig zwangeren
onderzoek
Bepalen foetale groei
Cortonen luisteren en
interpreteren
Uitwendige versie
Interpreteren aanvullend
onderzoek in de perinatale
periode
Bloedonderzoek
Urine-onderzoek
Echografie onderzoek op
indicatie aanvragen en
interpreteren
Voorschrijven en toedienen
medicijnen
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bewakingsmethoden tijdens zwangerschap,
baring en kraamperiode
o
prevalentie, oorzaak, risico’s, behandeling
en prognose van maternale klachten en
symptomen tijdens zwangerschap, baring
en kraamperiode
o
prevalentie, oorzaak, risico’s, behandeling
en prognose van ziekten die invloed hebben
op conceptie en het verloop van de
zwangerschap
o
prevalentie, oorzaak, risico’s, behandeling
en prognose van ziekten die door de
zwangerschap beïnvloed worden
o
lactatie, zowel fysiologisch als pathologisch
verloop, risiscoselectie en behandeling
Psychologische en sociologische kennis op het
gebied van:
o
persoonlijkheidsleer
o
ontwikkelingspsychologie
o
functioneren
o
socialisatie
o
sociale structuren
o
(inter)culturele diversiteit (etniciteit, religie,
relaties)
o
seksualiteit
o
voortplantingskeuzes
o
zwangerschap en geboorte
o
moederschap
o
perinatale sterfte en rouwverwerking
o
transitieprocessen (ook bij congenitale
afwijkingen)
o
vroegsignalering
o
verslavingsproblematiek
o
sociale kaart

o

(Verblijfs)katheter
inbrengen, blaas vullen

o

Handelingen om normaal
verloop van de bevalling te
bevorderen
Toedienen steriel water
injecties
Begeleiden baring met
inhalatie-analgesie
Beoordelen foetale conditie
met doptone

Medische kennis en inzicht op het gebied van
pediatrie:
o algemene en lichamelijk onderzoek
pasgeborene
o psychologische ontwikkelingen:
uitgangspunten, psychomotoriek en cognitie
o normale groei en ontwikkeling (puberteit en
adolescentie)
o voeding pasgeborene (water, elektrolyten)
o prevalentie, oorzaak, risico’s, behandeling en
prognose van neonatale symptomen tijdens
kraamperiode
o aangeboren afwijkingen
o endocrinologie en groeistoornissen,

o
o

o

o
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Handelingen bij
gecompliceerde baring/
nageboortetijdperk
Inbrengen
schedelelectrode
Beoordelen foetale conditie
met CTG
Artificieel breken van de
vliezen
Verrichten episiotomie
(mediolateraal en anterior)
Opheffen schouderdystocie
Eerste hulp bij
navelstrengprolaps
Eerste hulp bij
fluxus/shock
Eerste hulp bij eclampsie
Stuitbevalling en partiële
stuitextractie
Baring bij meerling
Basic Life support moeder
& kind
Hechten
Toedienen infiltratieanalgesie
Labiumruptuur,
vaginawandruptuur
Tweedegraads ruptuur
Episiotomie
Hechtingen en agraves
verwijderen
Lichamelijk onderzoek
neonaat
Handelingen met
betrekking tot borst- en
flesvoeding
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

immuunsysteem; afweerstoornissen en
allergie
infectieziekten
aandoeningen luchtwegen
nierziekten en hypertensie
aandoeningen aan maag-darmkanaal
bloedziekten
ziekten aan zenuwstelsel
visus- en gehoorstoornissen
dermatologie
farmacotherapie bij de pasgeborene

Kennis van medische terminologie en
vakspecifieke afkortingen
Rol communicator
3.
Onderhouden van een professionele relatie met de cliënt en haar
omgeving
4.
Gezamenlijke besluitvorming mogelijk maken
5.
Voorlichten, adviseren en communiceren
Kennis
Vaardigheden
Principes voor communicatie
o feedback geven en
o cliënt-gecentreerd
ontvangen
o respectvol en empathisch
o reflecteren
o zorgvuldig en vertrouwelijk
o gesprekstechnieken
o verbaal en non-verbaal
o presentatietechnieken
o (inter)culturele bewustwording, sensitiviteit
o informeren
en flexibiliteit
o voorlichten
Communicatie- en evaluatie modellen en
o coaching technieken
strategieën
o counselen
Gezamenlijke besluitvorming
o motiveren tot
gedragsverandering
Begeleidingskunde
o cultureel bewust
o groepsdynamische processen
communiceren
Voorlichtingsmodellen
o voorlichtingsgesprekken
o groepsvoorlichtingstechnieken
o informatietechnieken
o presentatietechnieken
o wet- en regelgeving rondom voorlichting
(WGBO, WMO)
Rapportage
o mondeling en schriftelijk presenteren
o verslaglegging in medisch dossier
o wetenschappelijk presenteren
Rol samenwerker
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6.

Samenwerken

Kennis
Beroepsethiek
o
ethiek van de zorg
o
ethische dilemma’s
Organisatiestructuur beroepsgroep nationaal en
internationaal
o takenpakket andere zorgverleners
o Koninklijke Nederlandse Organisatie van
Verloskundigen
o Platform klinische verloskunde en
Werkgroep klinische verloskunde van de
NVOG
o Internationel Confederation of Midwives
o European Midwives Assiociation
o World Health Organisation & United Nations
& Unicef
o positionering van het beroep
o verloskundig zorgsysteem in Nederland

Vaardigheden
o feedback geven en
ontvangen
o reflecteren
o gesprekstechnieken
o presentatietechnieken
o informeren
o voorlichten
o onderhandelen

Vergadertechnieken (voorzitterschap, agenda,
notulen, actielijsten)
Samenwerking (strategieën en modellen)
Onderhandeling (strategieën en modellen)
Rol leider/organisator
7.
8.

Organiseren van de directe cliëntenzorg
Organiseren met betrekking tot de bedrijfsmatige organisatie

Kennis
Wet- en regelgeving
o wet- en regelgeving met
zorgverlening
o wet- en regelgeving met
bedrijfsvoering
o wet- en regelgeving met
werkgeverschap
o wet- en regelgeving met
werknemerschap
o wet- en regelgeving met
(aanstaand) ouderschap

betrekking tot

Vaardigheden
o
praktijkadministratie
voeren
o
pr-activiteiten uitvoeren

betrekking tot
betrekking tot
betrekking tot
betrekking tot

Internationale verdragen/uitgangspunten/kaders
o WHO, UN, Unicef, ICM & & WRA
Bedrijfsvoering
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

opstellen en onderhouden van
ondernemingsplan
missie, visie, SWOT analyse t.b.v. strategie,
stakeholder/actoren analyse
opstellen en onderhouden van marketing en
pr
opstellen en onderhouden van
informatieplan
opstellen en onderhouden van
kwaliteitsplan
onderhandelingsstrategieën
ondernemingsvormen (maatschap,
coöperatie, vereniging, stichting)
communicatiemodellen (functioneringsbeoordelingsgesprekken, vergaderingen)
juridische kaders bedrijfsvoering
praktijkvoering
zorgverzekeraars en contracten

Beroepsethiek
o
ethiek van de zorg
o
ethische dilemma’s
Positionering van het beroep
o
zorgmodellen
o
verloskundig zorgsysteem in Nederland
o
modellen m.b.t. leidinggeven (inclusief
verandermanagement)
o
intervisietechnieken
Rol gezondheidsbevorderaar
9.
inzetten
10.

Op de persoon toegespitste gezondheidsbevorderende strategieën
Gezondheidsbevorderende strategieën inzetten voor groepen

Kennis

Vaardigheden

Gezondheidbeïnvloedende factoren
o
biologische factoren (erfelijkheid, geslacht,
leeftijd)
o
zorgvoorziening (toegankelijkheid)
o
leefstijl, (houding, kennis, gedrag)
o
omgeving (fysiek en sociaal)

o

motiverende
gespreksvoering

Gedragsverandering
o
coping stijlen
o
gezondheidsvaardigheden
o
principes van self-management
o
motiveren tot gedragsverandering
o
gedragveranderende interventies
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Gezondheidsbevordering
o
gezondheidsanamnese
o
gezondheidsbevorderende strategieën
identificeren en aanpassen
o
evaluatie
o
onderkennen van gezondheidsproblemen
o
bewustwording creëren
o
agenda beïnvloeden
o
health needs assessment
o
programma ontwerpen/beleid
ontwerpen/maatregelen
o
doelgroepen betrekken
o
implementatie
o
evaluatie van proces en resultaat
Publieke gezondheidszorg
Preventieve gezondheidszorg
Vrouwengezondheidszorg
Globalisering van de gezondheidszorg
Ethiek en wetgeving op gebied van Public Health
Rol academicus
11.
12.

Wetenschappelijke kennis gebruiken
Wetenschappelijke kennis ontwikkelen

Kennis
Evidence based midwifery
Methoden van onderzoek kwalitatief en
kwantitatief
Beschrijvende statistiek en eenvoudige toetsing
(univariate analyses)
Epidemiologie
Ethiek en wetgeving op gebied van onderzoek
Standaarden, richtlijnen en protocollen

Vaardigheden
o
vraag formuleren
o
zoekvaardigheden t.b.v.
literatuursearch
o
critical appraisal
wetenschappelijk
onderzoek
o
synthetiseren van
bevindingen
o
mondeling en schriftelijk
rapporteren van
wetenschappelijke
literatuur
o
voeren wetenschappelijk
betoog, debat
o
onderzoeksvraag
formuleren
o
hypothesevorming
o
onderzoeksdesign
o
opzet uitvoering
wetenschappelijk
onderzoek

123
©Copyright Academie Verloskunde Maastricht - Zuyd

o
o
o
o
o
o

analyse kwalitatieve
gegevens
beschrijvende statistiek
toetsende statistiek
(multivariate) analyse
kwantitatieve gegevens
epidemiologische en
statistische analyse
wetenschappelijk schrijven
en presenteren

5.7. Rol beroepsbeoefenaar
13.
14.
15.

Eigen deskundigheid en kwaliteit bevorderen
Deskundigheid en kwaliteit van de beroepsgroep bevorderen
Innovaties voor de verloskunde ontwikkelen

Kennis

Vaardigheden

Leren leren:
o
leerstijlen en leerstrategieën
o
actuele beroepsinhoudelijke ontwikkelingen
o
studievaardigheden
o
zelfsturing
o
behouden vakbekwaamheden
o
ondernemende en nieuwsgierige houding
o
reflectie op functioneren van opleiding

o
o
o
o
o
o

Methodisch en planmatig handelen
o
reflectiemethoden en regels van feedback
o
modellen van methodisch verloskundig
handelen
o
intervisiemethoden kennen en eraan
deelnemen
o
landelijke verloskundige registratie kunnen
gebruiken en kunnen analyseren en
evalueren
o
omgaan met incidenten en fouten
Professioneel gedrag en professioneel handelen
o
(beroeps)ethiek en beroepscodes:
beroepsgeheim
o
ethische dilemma’s
o
integer en moreel verantwoord handelen
o
cliënt centraal werken
o
sociologie t.a.v. context cliënt of
cliëntgroepen
o
culturele sensitiviteit, kennis van diversiteit
en internationale context

o
o
o
o
o
o
o
o

studievaardigheden
zelfsturing
behouden
vakbekwaamheden
faciliteren en ondersteunen
leerproces
verantwoording nemen als
beroepsbeoefenaar
bijdragen aan
ontwikkelingen en
vernieuwing binnen het
beroep
delen van kennis
methodisch en planmatig
handelen
klinisch redeneren
hanteren van standaarden,
richtlijnen en protocollen
multidisciplinair werken
toetsbaar opstellen
intervisie (MIO)
verslaglegging en
archivering
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Gezondheidsrecht, actuele relevante wetgeving
o
wet bescherming persoonsgegevens
o
wet beroepen individuele gezondheidszorg
o
wet op de geneeskundige
behandelovereenkomst
o
geneesmiddelenwet
o
wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
o
tuchtrecht
o
wet maatschappelijke ondersteuning
o
wet- en regelgeving rondom ouderschap
o
wetgeving rondom sterfte
o
wet op de lijkbezorging
o
wet bevolkingsonderzoek
o
wetgeving rondom screening
o
zorgverzekeringsstelsel Nederland
o
Nederlandse mededingingsautoriteit
o
Nederlands en internationaal
gezondheidszorgsystemen
Kwaliteitszorg
o
actuele kwaliteitskaders en
kwaliteitszorgsystemen
o
PDCA-cyclus
o
verloskunde in internationaal perspectief
o
beroepscode/kwaliteitsregister
o
maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen t.a.v. zorg
o
toegankelijkheid en kosten van de zorg
bewaken
o
cliëntveiligheid
o
hygiëne en infectiepreventie
o
perinatale registratie
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Beknopte kennis van didactiek en
leertheorie
Positionering van het beroep
Geschiedenis van het beroep
Beroepsprofiel Verloskundige
Besluit Opleidingseisen en
Deskundigheidsgebied Verloskundigen
2008
Organisatiestructuur beroepsgroep
Takenpakket andere zorgverleners
Koninklijke Nederlandse Organisatie
van Verloskundigen
International
Confederation
of
Midwives
European Midwives Association
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o
o

Kennis van innovatiemethoden
Kennis van implementatiemodellen
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10.4.

Procedure wijziging studieloopbaanbegeleider/
docentbegeleider

Doel
Stappenplan wanneer je wilt wijzigen van studieloopbaanbegeleider (SLB’er) of
docentbegeleider (DB’er).
Uitvoering
Als je wilt veranderen van SLB’er of DB’er moet je daarvoor de
volgende stappen nemen:


Een gesprek aangaan met de betrokken begeleider om het knelpunt te
bespreken, met als doel om het probleem op te lossen.



Als in jouw ogen het probleem hiermee niet opgelost is, dien je een
onderbouwd schriftelijk verzoek tot wijziging in bij een van de
opleidingsmanagers



De opleidingsmanager zal ook de betrokken begeleider om toelichting
vragen



De opleidingsmanager kan besluiten om jou uit te nodigen voor een
gesprek



Als de opleidingsmanager voldoende informatie heeft om vast te stellen of
er al dan niet sprake is van een verstoorde begeleider- studentrelatie,
neemt de opleidingsmanager een besluit met betrekking tot jouw verzoek.

Wijziging van SLB’er of DB’er wordt alleen gehonoreerd als er sprake is van
een dusdanige verstoring van de begeleider- studentrelatie dat het leerproces
hierdoor verstoord wordt.
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10.5.

Procedure aanvraag vrijstelling

Doel
Gehele of gedeeltelijke ontheffing van de plicht tot het afleggen van een
tentamen (ook een stage is een tentamen) of het volgen van onderwijs
waarvoor een aanwezigheidsverplichting geldt.
Toelichting
Vrijstelling kan worden aangevraagd op basis van eerder verworven
competenties of op grond van eerder met goed gevolg afgelegde
tentamens of examens tijdens een eerder gevolgde opleiding. Wanneer
vrijstelling wordt verleend voor het afleggen van een tentamen, ben je
tevens vrijgesteld van het volgen van het bij het tentamen horende
onderwijs voor zover deelname verplicht is, tenzij de Examencommissie
anders beslist.
Uitvoering
Wanneer je denkt voor een vrijstelling in aanmerking te komen kun je een
schriftelijk verzoek, met de bijbehorende schriftelijke bewijsstukken,
indienen bij de Examencommissie. Het verzoek moet minimaal 5 dagen
vóór de bijeenkomst van de Examencommissie waarin het verzoek
besproken zal worden binnen te zijn.
Zorg dat vrijstellingen voor theoretische tentamens zo vroeg mogelijk in de
opleiding, maar zeker minimaal 4 weken voordat de betreffende tentamens
plaatsvinden, aangevraagd zijn. Voor stage geldt dat deze minimaal 8
weken vóór aanvang van de betreffende stage aangevraagd zijn.
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Studiepunten (EC) en vrijstelling
Bij het toekennen van een aangevraagde vrijstelling ontvangt je de EC’s
horende bij de onderwijsactiviteit/onderwijseenheid waarvoor vrijstelling
wordt verleend.
Let op! Vrijstelling Blok 15 bachelorthesis
De bachelor thesis is een onderdeel van het examenprogramma. In principe
kan er geen vrijstelling aangevraagd worden voor een onderdeel van het
examenprogramma, maar de examencommissie kan kiezen voor een
individuele uitzondering op de regel (hardheidsclausule). Deze uitzondering
kan alleen gemaakt worden bij aangetoonde beheersing van de
eindcompetenties van de bachelor thesis. Voor alle doelstellingen dient
bewijsmateriaal te worden aangeleverd. Het verzoek voor een vrijstelling dient
vóór 1 juli in het cursusjaar vóór het geplande blok van de bachelor thesis
ingediend te zijn bij de examencommissie en bevat tevens een plan voor de
vrijgekomen tijd wanneer het verzoek wordt gehonoreerd dat bijdraagt aan de
persoonlijke professionele ontwikkeling.
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10.6.

Procedure symposiumaanvraag

Doel
Bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een attitude van life long
learning bij studenten door de gelegenheid te geven deel te nemen aan
symposia of congressen.
Afspraken
1.

Je kunt enkele malen in de opleiding deelnemen aan een symposium
op kosten van de opleiding:
a.

in cursusjaar 1 t/m 3 eenmaal, met een maximumvergoeding
van €100,00 per student;

b.

in cursusjaar 4 driemaal, met een totaalbudget van € 200,00 per
student.

2.

Daarnaast worden 3e en 4e jaars VIO’s geacht de tweejaarlijkse
Conferentie Kennispoort Verloskunde bij te wonen, mits dit niet
conflicteert met stage of andere onderwijsactiviteiten. Het
inschrijfgeld voor deze conferentie wordt vergoed door de opleiding
en gaat niet ten laste van deze vergoedingsregeling.

3.

Door de opleiding georganiseerde collectieve bezoeken aan symposia
komen ook niet ten laste van deze regeling.

4.

Het symposium moet betrekking hebben op het brede domein van de
verloskunde en van belang zijn voor de toekomstige
beroepsuitoefening als verloskundige.

5.

De opleiding vergoedt maximaal € 100,00 per symposiumbezoek of
e-learning.

6.

Reis- en verblijfskosten worden niet vergoed.

7.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen, aanvragen en
aanmelden van het symposium (zie procedure).
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8.

Afwezigheid van verplichte onderwijsactiviteiten is alleen mogelijk na
voorafgaand overleg met de verantwoordelijke docent.

Wanneer je bent aangemeld voor een symposium dat (deels) vergoed
wordt door de opleiding, ben je ook verplicht het symposium bij te wonen.
Bij afwezigheid of annulering zonder goede reden moet je de door de
opleiding gemaakte kosten terugbetalen.
Uitvoering:
Je kiest zelf een symposium.
1.

Doe een aanvraag via email naar de opleidingsmanager Tamar van
Haaren t.vanhaaren@av-m.nl, voorzien van:


Inhoudelijke informatie symposium (digitale bijlage of link);



Motivatie voor bezoek (beknopt, hooguit enkele regels);



Eventuele consequenties met betrekking tot het overige onderwijs
(zoals afwezigheid bij verplichte onderwijsactiviteiten).

2.

De opleidingsmanager laat je via de mail weten of deze aanvraag
binnen de kaders van deze procedure voor vergoeding in aanmerking
komt.

3.

Jij draagt zelf zorg voor de aanmelding en betaalt zelf de kosten van
deelname;

4.

Jij vult na het symposium een declaratieformulier Algemene kosten in.
Dit formulier is te verkrijgen bij Anique Duijzings,
Anique.Duijzings@av-m.nl
Het ingevulde en door jou ondertekende declaratieformulier met
bewijs van betaling en de uitgeprinte mail met goedkeuring
van T. Van Haaren, kun vervolgens afgeven worden bij Anique
Duijzings, kamer N 1.14 of per mail opsturen
Zij stuurt deze formulieren na controle op volledigheid door naar Zuyd
ter financiële afhandeling.
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De door Zuyd gehanteerde betalingstermijn is 30 dagen na
declaratiedatum, calamiteiten en feestdagen niet meegeteld.
Vragen omtrent uitbetaling van declaraties nadat de betalingstermijn
verstreken is, kunnen gestuurd worden naar: helma.kroesen@zuyd.nl
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10.7.

Procedure vaardigheidsmaterialen

Doel
Studenten in staat stellen om op eigen gelegenheid vaardigheden te oefenen.
Uitvoering
De volgende materialen word je geacht zelf aan te schaffen:


Bloeddrukmeter en stethoscoop (cursusjaar 1)



Stuwband (cursusjaar 1)



Spatbril (cursusjaar 1)



Partusset (cursusjaar 1)



Hechtset (cursusjaar 2)



Benodigde diposables die nodig zijn om in dat studiejaar de
vaardigheden te kunnen oefenen

Deze materialen vormen onderdeel van de kant en klare pakketten die door
verschillende leveranciers van medisch instrumentarium in overleg met de
AVM zijn samengesteld. Je kunt er echter ook voor kiezen om geen gebruik te
maken van deze pakketten en zelf zorg te dragen voor het benodigde
instrumentarium. Nadere informatie volgt aan het begin van blok 1 en blok 5.
De opleiding leent de volgende vaardigheidsmaterialen uit:


Dubbele stethoscopen (voor stage cursusjaar 1)



Neonaat (per onderwijsgroep 1 vaardigheidsbakje)



Hb-meter (per onderwijsgroep 1 vaardigheidsbakje)



Speculum (per onderwijsgroep 2 specula)



Set voor uitstrijkje (per onderwijsgroep 1 vaardigheidsbakje)

Hieronder wordt beschreven hoe de uitleen van bovenstaande materialen in
zijn werk gaat:
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De docent zal na de vaardigheidstraining de onderwijsgroep de
benodigde materialen meegeven om de gelegenheid tot oefenen te
bieden,



Per onderwijsgroep zal één persoon verantwoordelijk zijn voor
uitgeleende materialen. De vaardigheidsdocent houdt een lijst bij
waarop zij noteert welke student de verantwoordelijke is per
onderwijsgroep,



De uitgeleende materialen blijven onder het beheer van de
onderwijsgroep tot het vaardigheden oefenmoment (VOM) is geweest.
De onderwijsgroep zorgt ervoor dat deze materialen veilig worden
opgeborgen in de lockers van de AVM.



Nadat de VOM’s zijn geweest, maar in ieder geval uiterlijk aan het
einde van het onderwijsblok, zal de verantwoordelijke student de
uitgeleende materialen terugbrengen. Voor de inname zal een
werkstudent beschikbaar zijn.



De werkstudent controleert of de materialen in goede staat en
compleet zijn.



Aan de derde- en vierdejaars studenten worden aan het begin van het
studiejaar bakjes met de pop voor het baringsfantoom uitgeleend
t.b.v. het oefenen van o.a. de life saving skills. Aan het einde van het
studiejaar worden deze bakjes weer door een werkstudent
ingenomen.
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