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Inleiding 
 

Tijdens deze stageperiode ga je de stap maken van het oefenen in de praktijk naar het uitvoeren van 

de verloskundige zorg in al zijn facetten. Hier kan het eindniveau van het verloskundig handelen in het 

taakgebied van de reproductieve zorg bereikt worden. Je verleent de verloskundige zorg bij een nor-

maal en afwijkend verloop met aandacht voor het bevorderen van fysiologische aspecten en conti-

nuïteit van zorg. Je zal als zorgprofessional optreden met respect voor de aanvullende benaderingen 

van de overige zorgverleners. Je bouwt routine op in het uitvoeren van veelvoorkomende verloskun-

dige handelingen en neemt de leiding mocht er sprake zijn van het verlenen van zorg in acute verlos-

kundige situaties. Je hebt inzicht in de preventie van complicaties bij diverse risicopopulaties en de 

bijdrage die jij en andere zorgverleners hieraan kunnen leveren. 

 

Deze stage in jaar 4 bestaat uit 12 fulltime weken in een eerstelijnssetting. Deze wordt in semester 4.2 

gepland naast de PHP-stage, onderwijs voor POET en twee transitieweken. Afhankelijk van de minor-

keuze loop je deze stage fulltime of in deeltijd.  

Het Evidence Based Practice werken, het klinisch redeneren en de communicatie met de cliënte en 

haar partner ga je deze stage verder verfijnen. Hierbij heb je oog voor het stimuleren van normale (fy-

siologische) aspecten, ook in complexe situaties. Je weet het aanvullend diagnostisch onderzoek en 

interventies op waarde te schatten in relatie tot de prognose.  

In de eerste periode van deze stage werk je aan de laatste KPB’s. Aan het einde van de stage laat je 

de KET’s beoordelen en aftekenen. In deze periode zal je steeds meer als zelfstandig beroepsbeoefe-

naar optreden.  

 

 

Geniet van deze stage en veel succes! 

 

 

 

 

 

 

Contactpersonen 

 

 

Stagecoördinatoren VAA 

Claartje Hart   claartje.hart@inholland.nl 

Godelief Maasen  godelief.maassen@inholland.nl 

 

 

Stagecoördinatoren VAG 

Relinde van der Stouwe stagebureau.vag@inholland.nl 

Anna Tsiamparlis- Wildeboer stagebureau.vag@inholland.nl 

Liesbeth Kool stagebureau.vag@inholland.nl 

   

mailto:claartje.hart@inholland.nl
mailto:stagebureau.vag@inholland.nl
mailto:stagebureau.vag@inholland.nl
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Planning 

 

De stage in jaar 4 – Van verloskundige in opleiding naar zelfstandig beroepsbeoefenaar -  beslaat in 

totaal uit 13 weken. Deze periode bestaat uit één stage van twaalf weken (voltijd) die je loopt in een 

eerstelijns verloskundigenpraktijk. Hiernaast vindt één week POET en VHO-onderwijs plaats. Zie voor 

meer informatie over de POET-week de Handleiding Acute Vaardigheden. Voor de planning van de 

stage is het van belang dat een student haar stage in jaar 4 niet in dezelfde eerstelijns praktijk loopt 

als waar ze stage 3.2 stage heeft gelopen. Ook een herkansing stage 4.2 wordt in een andere praktijk 

gelopen. Indien je een minor in deeltijd volgt, loop je deeltijd stage. De stage zal in dit geval eerder 

aanvangen dan in semester 4.2. Deze stagehandleiding gaat over de verloskundige stage jaar 4.    

 

Voorbereiding op de stage 

 

Voorwaarde om te kunnen starten aan de stage in jaar 4 is dat stage 3.2 met een voldoende afgerond 

moet zijn. Dit is conform het OER art. 3.12 lid 7. De procedure bij een onvoldoende 3.2 PG is te vin-

den in de stagehandleiding jaar 3. Daarnaast moeten alle vaardigheidstoetsen (VHO’s) en schriftelijke 

kennistoetsen (SKT’s) met goed gevolg zijn afgerond. (OER art 3.12.9)  

 

Maak voorafgaand aan de stage een plan van aanpak, op basis van je persoonlijke beginsituatie, je 

leerdoelen en de toetsing van de stage. Gebruik daarvoor het formulier Samenwerkingsafspraken 

stage, dat je kunt vinden op de studiegids. 

 

Plan minimaal twee weken voor de stage een kennismakingsgesprek met de praktijk waar je stage 

gaat lopen. Zorg ervoor dat het formulier Samenwerkingsafspraken stage vóór het gesprek in het bezit 

is van de stageopleider, door middel van het uitnodigen van de stageopleider via Scorion. Na het ken-

nismakingsgesprek zal je stageopleider deze afspraken valideren.  

 

Het is raadzaam om de website van de praktijk waar je stage gaat lopen te bekijken voordat je naar 

het kennismakingsgesprek gaat. Hierdoor krijg je vaak al een goed beeld van de praktijk, hun werk-

wijze en de verloskundigen die er werken. Soms staat er ook in het planningssysteem informatie over 

de praktijk. Bijvoorbeeld of ze een slaapplaats hebben of dat je eigen vervoer moet hebben.  
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Kennismakingsgesprek 

 

Bespreek in het kennismakingsgesprek met de stageopleider de haalbaarheid van het plan van aan-

pak en de wederzijdse verwachtingen. Stem het dienstrooster en de planning af op de deeltaken en 

kwalificerende eindtaken die je wilt laten beoordelen en de activiteiten die je wilt gaan uitvoeren tijdens 

de stage.  

Laat, om inzicht te geven in je niveau van functioneren, zien welke vaardigheidstoetsen en deeltaken 

je hebt behaald en welke verrichtingen en activiteiten je al hebt afgetekend. Vertel welke kwaliteiten je 

bezit en wat jouw leerdoelen zijn voor deze stage. Neem een aankondiging mee voor in de wachtka-

mer, waarin je jezelf presenteert als verloskundige in opleiding (wie je bent; welk jaar; data van de 

stage; foto etc.). 

In het gesprek worden de momenten van je professioneel gedrag (PG) beoordelingen afgesproken, 

(zie hoofdstuk toetsing stage). Houd daarbij rekening met het voltooien van de laatste beoordeling 

vóór het einde van de stage.  

Leg alle afspraken vast in het formulier Samenwerkingsafspraken stage in Scorion.  

 

Het advies is om je stage dagelijks te evalueren, bijvoorbeeld aan het einde van de stagedag. Dat kan 

kort in vijf à tien minuten, bijvoorbeeld met behulp van de Pendletonregels. Of door een logboek bij te 

houden waarin je op je eigen functioneren reflecteert. Dit kun je voorleggen aan de stageopleider voor 

aanvullende feedback. Zie bijlage 1. 

 

 

 

 

Pendletonregels 

 

• De feedbackgever vraagt de lerende twee of drie goede punten te benoemen 

• De feedbackgever noemt twee of drie goede punten 

• De feedbackgever vraagt de lerende twee of drie verbeterpunten te benoemen 

• De feedbackgever noemt twee of drie verbeterpunten 

• De feedbackgever vat het gesprek samen. 

 

 

  

file://///intranet.inholland.nl/MdwDeptData/VLK/OnderwijsInformatie/2016-2017/Stagecoordinatie/Voorlichting%20studenten/VAA/Stage%20doc%20studenten/Logboek%20stage%20def.pdf
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Toetsing stage  
 

De toetsing tijdens deze stage bestaat uit een beoordeling van:  

 

1. Deeltaken klinisch redeneren en handelen (5) 

2. KET’s 1-8, 11 en 14  

3. Professionele gedrag 

4. Verrichtingen en stage-activiteiten. 

 

 

Toetsen stage semester 4.2  
 

EC 

KPB Klinisch redeneren en handelen 

 

summatief 4 

KET Klinisch redeneren en handelen 

 

summatief 7 

KET 11 

 

summatief 2 

KET 14 

 

summatief 2 

PG Stage 

 

summatief 2 

Verrichtingen en activiteiten 

 

summatief 2 

 

Totaal 

 

  

19 
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Deeltaken per leerlijn 

 

◼ Leerlijn Klinisch Redeneren en Handelen 

 

Deeltaken 

Tijdens stage 4.2 worden vijf deeltaken getoetst met de Korte Praktijk Beoordeling (KPB). Hieronder in 

het schema weergegeven. Zie het overzicht KET en DT in de studiegids voor het totaaloverzicht van 

alle KPB’s, De betreffende KPB-beoordelingsformulieren zijn te downloaden via de studiegids.  

De KPB’s zijn opgebouwd volgens de methodiek van het klinisch redeneren. KPB 2.4 en 7.4 zijn op-

gebouwd volgens de methodiek van het Shared Decision Making-model.  

 

Voor KPB 2.4 gelden andere voorwaarden, namelijk dat deze binnenschools getoetst wordt, omdat 

nog niet alle stagebegeleiders in de praktijk de benodigde scholing hebben gevolgd om bevoegd te 

zijn om deze vaardigheid te toetsen. Via het semesterteam komen er inschrijvingsmomenten om een 

opname te maken voor dit consult. De video-opname wordt door een examinator van de andere loca-

tie van de opleiding beoordeeld.  

 

Eindtaken 

Daarnaast worden tijdens stage 4.2 zeven Kwalificerende Eindtaken (KET) getoetst. Deze staan in het 

schema aangegeven. Voorwaarden om deze KET te mogen uitvoeren zijn:  

• Beoordeling kan plaatsvinden gedurende de gehele eindstage. De beoordeling van KET 2 t/m 

6 en 8 is tot 3 maanden geldig. De datum van de validering van de stagebeoordelingscommis-

sie is hierbij leidend. (3.18.14)  

• Beoordeling van de KET is mogelijk na het voltooien van het gestelde aantal dagdelen of con-

sulten. Zie per KET-formulier de specifieke eisen. 

 

De student mag participeren aan een kwalificerende eindtaak van de hoofdfase, maar krijgt de studie-

punten pas toegekend indien alle opdrachten en deeltaken van de behorende eindtaak behaald zijn. 

 

De KET toetst geen individuele consulten, maar toetst meerdere situaties binnen de KET. Het bevat 

het totaal aan verloskundige zorg en bijbehorend professioneel gedrag. De KET ’s borgt het eindni-

veau van de opleiding tot verloskundige met als kaders het Beroepsprofiel Verloskundigen KNOV 

2014 en de Wet BIG. 

Wanneer de KET op voldoende niveau is behaald betekent dit dat de opleider je bekwaam acht om 

deze zorg volledig en zelfstandig op het niveau van start bekwaam verloskundige uit te voeren.   

 

Aan de beoordelaar van KPB 4.4b en KET 4(2) worden voorwaarden gesteld. De beoordelaar moet 

ervaren zijn in het begeleiden van baringen met een risicofactor. Dit betekent dat het een eerstelijns 

verloskundige betreft die gewend is de baring na overdracht in de tweede lijn af te maken of een kli-

nisch verloskundige/gynaecoloog. 

 

Bepaal de momenten van toetsing door middel van een KPB of KET samen met de opleider. Vraag bij 

oefenmomenten mondelinge of schriftelijke feedback; hiervoor kan het bijbehorende formulier gebruikt 

worden. Laat, als je voldoende hebt geoefend, de KPB of KET beoordelen en valideren. Nodig de sta-

geopleider hiervoor uit in Scorion.  

 

Herkansing stage 

 

Als er  één of meerdere KET’s/kpb’s niet zijn behaald (of bij onvoldoende PG stage) moet de stage 4.2 

worden herkanst. Voor het aantal weken stage bij een of meer onvoldoende KET’s en met voldoende 

PG wordt de volgende richtlijn aangehouden.  
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≤ 2 KET’s niet behaald tijdens de eerste kans 4.2 stage: 4 weken  herkansing stage  

3 KET’s niet behaald tijdens de eerste kans 4.2 stage: 6 weken herkansing stage  

≥ 4 KET’s niet behaald tijdens de eerste kans 4.2 stage: 9 weken herkansing stage   

 

De student, SLC-er en stageplanner kunnen dit in overleg inplannen, dit hoeft niet mede beoordeeld te 

worden door de Examencommissie. 

Als het ook een onvoldoende PG of nog niet behaalde verrichtingen betreft geldt dat de examencom-

missie het totaalplaatje voor duur van de herkansing stage weegt:  

KET + PG + verrichtingen. 

 

Indien je van deze procedure wil afwijken, bijvoorbeeld om meer of minder weken stage te lopen, dan 

dien je hiervoor een voorstel in bij de Examencommissie in met onderbouwing. Dit voorstel komt tot 

stand in overleg met en met akkoord van je SLC’er. 

 

Verlenging stage 

Hier is sprake van indien alle KET’s en kpb’s zijn behaald, maar een aantal verrichtingen nog niet zijn 

behaald. Afhankelijk van de aard van de verrichtingen vindt de verlenging plaats in een klinische dan 

wel eerstelijns setting. Verlenging van de stage kan plaatsvinden in dezelfde praktijk, indien dit de 

beste plek is om deze stage te verlengen. Dit dient in alle gevallen in overleg met de examencommis-

sie te worden besloten. 

 

  



 

2019-2020 Stagehandleiding Jaar 4 10 

 

Bij het werken met deel- en eindtaken moeten jij en de opleider ervan uit kunnen gaan dat je na 

een voldoende beoordeling van de betreffende taak, je deze taak verder zelfstandig (met super-

visie op afstand) kunt uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

KET 1 

 

 

Het preconceptionele consult verrichten 1 

Jaar 4 1.4 Een preconceptioneel consult uitvoeren en naar aanleiding daarvan be-

leidsvoorstellen ten aanzien van interprofessioneel overleg formuleren 

 

 

 

 

KET 2 

 

 

Het prenatale spreekuur verrichten 

Jaar 4 2 Het prenatale spreekuur verrichten 

2.4 Een counseling prenatale screening uitvoeren (binnenschoolse toetsing) 

 

 

 

 

KET 3 

 

 

Het telefonische spreekuur verrichten 

Jaar 4 3 Het telefonische spreekuur verrichten 

 
 
  

 
1 De toetsing van KET 1  bestaat uit een methodemix van binnen- en buitenschoolse toetsing gedurende de opleiding.   
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KET 4 

 

 

De partusdienst verrichten 

Jaar 4 4 (2) Uitvoeren van een partusdienst, inclusief minimaal 1 partus met 1  risico-

factor. 

 

4 (1) Uitvoeren van een partusdienst, inclusief minimaal 1 partus zonder risico-

factoren. 

 

4.4b  Een baring begeleiden gericht op het stimuleren van fysiologische aspec-

ten bij een afwijkend verloop van de baring en daarbij beleid formuleren 

en uitvoeren. 

 

 4.4a  Een baring begeleiden gericht op het stimuleren van fysiologische aspec-

ten bij een normaal verloop van de baring en daarbij beleid formuleren en 

uitvoeren 

 

 

 

 

 

KET 5 

 

 

De kraamvisites verrichten 

Jaar 4 5 De kraamvisites verrichten 

 

 

 

 

KET 6 

 

 

De nacontroles verrichten 

Jaar 4 6 De nacontroles verrichten 
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KET 7 

 

 

Het anticonceptieconsult verrichten 2 

Jaar 4 7.4  Een anticonceptieconsult verrichten, inclusief evaluatie van eerder ge-

bruikte anticonceptie, en interprofessioneel overleg 

 

 

 

 

 

KET 8 

 

 

Een (dreigende) miskraam begeleiden 

Jaar 4 8 Een (dreigende) miskraam begeleiden 

 

  

 
2 De toetsing van KET 1 en 7 bestaat uit een methodemix van binnen- en buitenschoolse toetsing gedurende de opleiding.   
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◼ Leerlijn Samenwerken en organiseren  

 

 

 

KET 14  

 

De leiding nemen in een multidisciplinair 

overleg over een individueel zorgtraject en 

daarbij de zwangere vrouw centraal zetten. 

  

 

Stageopdracht 

 

2 EC 

 

 

 

 

Leerdoelen 

 

KET 14 

 

 

De leiding nemen in een multidisciplinair overleg over een  individueel zorgtraject 

en daarbij de zwangere vrouw centraal zetten.  

 

◼◼ 1. Studenten nemen zowel een persoonlijke als een gemeenschappelijke, met anderen 

gedeelde en niet-gedeelde visie mee in het zorgtraject  

◼◼  2. Studenten zijn zich bewust van de impact die houding en gedrag kunnen hebben op 

anderen en van de noodzaak hier aandacht aan te besteden  

 

◼◼  3. Studenten houden in het proces van het zorgtraject rekening met de dubbele verant-

woordelijkheid: a) de gedeelde verantwoordelijkheid voor het zorgproces en b) ver-

antwoordelijkheid voor het eigen medisch handelen.  

 

◼◼  4. De student zet de zwangere centraal en toont zich bewust van de vertegenwoordi-

gersrol die zij heeft in een multidisciplinaire setting  
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Inleiding 
 

Medisch leiderschap staat centraal tijdens het semester 4.2. Tijdens de verloskundige stage 4.2 (12 

weken) worden de leiderschapsvaardigheden verder ontwikkeld. Deze opdracht draagt eraan bij door 

jou de leiding te laten nemen tijdens een overleg met een interdisciplinair team. Tijdens deze bijeen-

komst wordt een door jou ontwikkeld zorgtraject van een specifieke cliënte of patiënte besproken. 

Jouw leiderschapsvaardigheden worden beoordeeld en jouw inspanningen om een zorgtraject te for-

muleren waarin alle betrokkenen zich gezien de context in kunnen vinden en waarbij de zwangere 

vrouw centraal wordt gesteld. Daarnaast houd jij vanzelfsprekend rekening wat er medisch vanuit de 

verschillende disciplines mogelijk is én dat de gezondheid van moeder, kind en verloskundig zorgver-

lener niet worden geschaad (de Graaf et al. 2014).  

 

De opdracht 

 

Je kiest een cliënte waarvan tijdens de intake of gedurende het zorgtraject duidelijk wordt dat er meer-

dere disciplines nodig zijn, om de zorgvraag adequaat te kunnen beantwoorden. 

Vervolgens inventariseer je de wensen en behoeften van de cliënte ten aanzien van de zwangerschap 

en bevalling en vraagt de zorgvraag volledig uit. Je achterhaalt zorgvuldig wat de argumenten voor 

haar wensen en behoeften zijn. Indien nodig kan al op de onderliggende thema’s worden ingegaan 

(angst, wens om controle te houden tijdens zwangerschap en baring, en bij alle beslissingen betrok-

ken te worden, ervaringen uit het verleden enzovoorts).  

 

Op basis van de informatie die jij hebt uitgevraagd, stel jij een zorgtraject samen waarbij je rekening 

houdt met (actuele) richtlijnen en eventueel geldende regionale afspraken. In het zorgtraject wordt de 

driehoek EBM – wensen/ behoeften cliënte – ervaring verloskundige verwerkt. Raadpleeg zo nodig de 

leidraad Verloskundige zorg buiten de richtlijnen. 

 

Het door jou ontwikkelde zorgtraject, waar de wensen en behoeften van de cliënte/ patiënte in centraal 

zijn gesteld, wordt met de begeleidende verloskundige van de stageplek besproken. Het doel van dit 

gesprek is dat de verloskundige van de stageplek zich kan vinden in het voorgestelde zorgtraject.  

 

Stel indien nodig na de gezamenlijke bespreking met de stage biedende verloskundige, het zorgtraject 

bij. Wanneer het zorgtraject door de stage biedende verloskundige is goedgekeurd, initieer jij dat het 

zorgtraject op de agenda komt van een passend overleg of een bijeenkomst voor de betrokken disci-

plines. Er moeten in deze bijeenkomst minimaal een (bij voorkeur meer) andere discipline, inclusief 

eigen discipline, aanwezig zijn. 

Tijdens het overleg neem jij de regie (voor jouw onderdeel), je presenteert het door jou ontwikkelde 

zorgtraject, leidt het gesprek en maakt duidelijke afspraken. Jij houdt tijdens de bijeenkomst de wen-

sen en de behoeften van de cliënte continue voor ogen. Jij bent als het ware de casemanager/ verte-

genwoordiger van de cliënte.  

 

Er zijn legio voorbeelden die zich kunnen voordoen in de stage en relevant zijn voor deze opdracht. 
Hier volgen enkele voorbeeldsituaties voor een individueel zorgtraject bij een interdisciplinair overleg. 
Mocht je toch nog moeite hebben met de keuze voor de juiste casus, informeer dan bij de tweede exa-
minator. 
 
Een cliënte die: 

 

• Een inleiding van de bevalling zonder medische indicatie wenst. 

• Een traumatisch ervaren baring in de anamnese heeft en op voorhand een sectio wil. 

• Met ziekte van Crohn zonder complicaties thuis wil bevallen. 

• Met Diabetes Gravidarum in de anamnese in de eerste lijn gecontroleerd wil worden en thuis 

wil bevallen. 
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• Die extra begeleiding van de JGZ-verpleegkundige/ verloskundige bij de voorbereiding op ou-

derschap en in het kraambed en daarna nodig heeft. 

• Een fluxus in de anamnese heeft, die niet is gebaseerd op een atonie.  

• De aandoening hyperthyreoïdie heeft en in de eerste lijn gecontroleerd wil worden en thuis wil 

bevallen. 

• Zwangerschapscontroles in de eerste lijn wil maar een medische indicatie heeft volgens de 

VIL, bijvoorbeeld hypertensie, en in het ziekenhuis wil bevallen. 

• Wel binnen het protocol valt maar er is sprake van co-morbiditeit waardoor het zorgtraject in 

een interdisciplinair overleg moet worden besproken. 

• Onder controle is op de POP-poli. 

• Sociale problematiek of andere gelijksoortige problematiek heeft. 

• Haar zorgtraject bij de verloskundige wil vervolgen terwijl er 1 of meerdere risicofactoren zijn. 

• Een zorgvraag waar nog geen richtlijnen voor zijn of waar door comorbiditeit meerdere richtlij-

nen voor gelden. 

 

 

Beoordeling 

 

De student wordt door de stagebegeleider beoordeeld op de getoonde leiderschapskwaliteiten en op 

de mate van cliëntparticipatie. Het beoordelingsformulier is te vinden op de studiegids onder de stage-

documenten van jaar 4. Ook staat er op de studiegids een powerpoint waarin deze stage-opdracht 

volgens een video- en audioinstructie wordt toegelicht. 

Bij de beoordeling van deze kwalificerende eindtaak geldt het vier-ogen principe. Dat wil zeggen dat 

de beoordeling van de stage biedende verloskundige als eerste beoordeling geldt, het eerste paar 

ogen. Jij kunt de stage biedende verloskundige uitnodigen via Scorion. Naast een beoordeling door de 

stage biedende praktijk zal er ook een binnenschoolse beoordeling plaatsvinden, het tweede paar 

ogen. Voor de binnenschoolse beoordeling nodig je een docent van AVAG uit. De indeling van de be-

oordelaars staat te zijner tijd op blackboard. 

 

Voor beide beoordelingen vind je in het Scorion boekje stage 4.2 verschillende documenten. 

 

Wat lever je in bij de tweede beoordeling? 

Het is de bedoeling dat de stage biedende verloskundige in de eerste beoordeling ook de feedback 

meeneemt van andere disciplines die aanwezig waren. Vraag daarom aan andere aanwezige discipli-

nes om feedback te geven. Bij het beoordelingsformulier zit een deel wat hiervoor gebruikt kan wor-

den, lever dit feedback formulier ook in bij de uitnodiging voor de tweede beoordelaar via Scorion. Het 

is bij het feedbackformulier vooral van belang of daarin valt terug te lezen of anderen zich gehoord 

voelen en of zij hun visie in het uiteindelijke zorgtraject terugzien of juist niet en hoe dit dan wordt op-

gelost. Verder lever je een samenvatting van de casus in en van het proces van de besluitvorming. Let 

op er zijn voor deze toets nakijkvoorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op het Scorion for-

mulier 2019-2020 voor KET 14. Oudere Scorionformulieren worden niet geaccepteerd. 

Kijk ter inspiratie naar de webinar van Rebecca Schiller, auteur van het boek ‘Why human rights in 

childbirth matter’. 

 

https://vimeo.com/111680764 

 

  

https://vimeo.com/111680764
https://vimeo.com/111680764
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Aanbevolen literatuur: 

 

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen; Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 

Gynaecologie. (2015). Leidraad Verloskundige zorg buiten richtlijnen, 1–7. Retrieved from 

http://www.knov.nl/fms/file/knov.nl/knov_downloads/2414/file/KNOV_en_NVOG_Leidraad_Verloskun-

dige_zorg_buiten_richtlijnen_ek.pdf?download_category=overig 

 

Artikelen verschenen rondom de promotie van Martine Hollander, perinatoloog en verloskundige 

https://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/promotie-thuis-bevallen-tegen-medisch-

advies-in-waarom-doen-vrouwen-dat/2522  

 

  

http://www.knov.nl/fms/file/knov.nl/knov_downloads/2414/file/KNOV_en_NVOG_Leidraad_Verloskundige_zorg_buiten_richtlijnen_ek.pdf?download_category=overig
http://www.knov.nl/fms/file/knov.nl/knov_downloads/2414/file/KNOV_en_NVOG_Leidraad_Verloskundige_zorg_buiten_richtlijnen_ek.pdf?download_category=overig
https://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/promotie-thuis-bevallen-tegen-medisch-advies-in-waarom-doen-vrouwen-dat/2522
https://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/promotie-thuis-bevallen-tegen-medisch-advies-in-waarom-doen-vrouwen-dat/2522
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◼ Leerlijn Professionaliseren / PG stage 

 

Studenten ontvangen tijdens een stagecluster van 10 (of meer) weken drie summatieve beoordelingen 

met in principe een tussenperiode van minimaal 3 weken.  

Voor deze laatste verloskundige stage van de opleiding geldt dat minimaal twee van de drie beoorde-

lingen voldoende dienen te zijn, maar alleen de eerste beoordeling mag onvoldoende zijn om de stage 

met een totale voldoende beoordeling PG stage te kunnen afronden (vvv, ovv).  

De laatste beoordeling professioneel gedrag van de verloskundige stage 4.2 vindt plaats aan het eind 

van de stage. Als de eerste beoordeling PG onvoldoende is, dan geeft de stagepraktijk/ student een 

seintje aan de stagecoördinatoren, zodat er een stagebezoek ingepland gaat worden (locatie Amster-

dam). Voor de locatie Groningen worden de stagepraktijken halverwege de stage gebeld door de rela-

tiebeheerders en wordt er indien gewenst een stagebezoek ingepland.   

 

Is de verloskundige stage 4.2 met een onvoldoende totale beoordeling PG afgerond, dan herkanst de 

student deze stage in een andere praktijk. De student schrijft voor deze stage een reflectie en een “plan 

onvoldoende PG-stage”. Dit plan wordt van feedback voorzien door de SLC. Het goedgekeurde “plan 

onvoldoende PG-stage” geldt als instapeis voor de herkansing van de stage en stuurt de student op 

naar het stageadres (met SLC in cc). 

De lengte van de herkansing PG verloskundige stage 4.2 is 9 weken. 

Mocht de verloskundige stage 4.2 voortijdig zijn afgebroken, dan geldt een herkansing van 12 weken.  

Bij de herkansing krijgt de student wederom drie beoordelingen PG waarbij dezelfde regel gehanteerd 

wordt voor een voldoende eindbeoordeling PG voor stage 4.2. De laatste (derde) beoordeling PG wordt 

gegeven aan het eind/bij afsluiting van de herkansing stage 4.2. 

 

Route voor student bij onvoldoende professioneel gedrag voor stageperiode 4.2 

 

• Student informeert SLC-er, secretaresse en stagebureau over onvoldoende voor  
stageperiode 3.1.  

• Student maakt -iom SLC-er- op basis van een reflectieverslag een “plan onvoldoende PG-
stage” en levert dit in bij SLC-er. 

• Als het “plan onvoldoende PG-stage” is goedgekeurd door SLC-er, mailt de student het stage-
bureau met verzoek om stage te plannen, met in cc: SLC-er en secretaresse.  

• Student bespreekt haar “plan onvoldoende PG-stage” vóór aanvang van de volgende stage 
met de opleiders van elke stageplek in volgende stageperiode.    

 
Op Moodle is onder SLC-course een format te vinden voor “plan onvoldoende PG-stage” 

  

NB De student is verantwoordelijk voor het traject na een onvoldoende stage periode. Indien de stu-

dent verzuimt de SLC-er te informeren, dan wel een “plan onvoldoende PG-stage” te maken, zal dit 

waarschijnlijk studievertraging opleveren. De volgende stage wordt gepland als er een goedgekeurd 

plan van aanpak is.  

 

Beoordeling PG stage na voldoende PG verloskundige stage 4.2  

 

Het kan zijn dat de totale beoordeling PG verloskundige stage 4.2 met een voldoende is afgerond 

en de EC daarvoor zijn toegekend, maar dat de student nog extra stage moet lopen in verband met een 

tekort aan verrichtingen, KPB’s, KETs of andere stageactiviteiten. In die situatie geldt het volgende:  

Het PG voor deze nieuwe stage wordt formatief beoordeeld zolang de geldigheidsduur van PG verlos-

kundige stage 4.2 geldt (het PG verloskundige stage 4.2 heeft een geldigheidsduur van een half jaar).  
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Het PG stage wordt dan formatief beoordeeld in principe steeds met een tussenperiode van minimaal 

3 weken, en alleen korter indien de stageperiode daarom vraagt. Hierbij wordt aangesloten bij de re-

geling zoals beschreven bij PG stage hoofdfase. 
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◼  Leerlijn Professionaliseren / Intercollegiale Toetsing Verloskundigen (ITV) 

 

 

 

 

KET 16 

 

Voorbereiden –uitvoeren – evalueren van des-

kundigheid bevorderende activiteit, bijvoor-

beeld Intercollegiale toetsing  

 

Opdracht  

 

1 EC 

 

 

 

Intercollegiale Toetsing Verloskundigen (ITV) 

 

In jaar 4 sluit je KET 16 af met een toetsclyclus Intercollegiale Toetsing Verloskundigen (ITV) onder 

begeleiding van een toetsgroepbegeleider. Intercollegiale Toetsing Verloskundigen is één van de 

werkvormen van Methodisch Intercollegiaal Overleg (MIO); een verloskundig-inhoudelijke deskundig-

heidsbevordering met als doel de zorg te verbeteren. In deze werkvorm vergelijken (student)verlos-

kundigen in een zogenaamde Toetsgroep - met objectieve criteria - hun zorgverlening.  

 

Opdracht  

Je doorloopt met de toetsgroep (indeling in groepen wordt gemaakt) op een gestructureerde wijze de 

hele toetscyclus in een aantal bijeenkomsten en draagt daar actief aan bij. Omdat het een KET betreft, 

zijn de ITV-bijeenkomsten verplicht. 

 
Werkwijze  

 

Tijdens de ITV-bijeenkomsten wordt gewerkt volgens de ’Handleiding deskundigheidsbevordering 

door ITV’ van de KNOV. 

In de eerste ITV-bijeenkomst, die plaatsvindt in Transitieweek 1, maak je in je toetsgroep afspraken en 

plannen voor de invulling van ITV. Afhankelijk van die invulling kan het zijn dat je bepaalde opdrachten 

hebt geformuleerd voor in de stage (bijvoorbeeld het bijhouden van of en hoe je een bepaalde richtlijn 

toepast in de praktijk). Het kan daarom per groep of individu verschillen waar je vanuit ITV in de stage 

aandacht aan besteedt en wat je daarvoor moet doen. De resultaten daarvan neem je mee naar de 

bijeenkomst(en) van ITV tijdens de stage. Tevens worden er per toetsgroep een huiswerkopdracht ge-

geven die dient ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst. De planning voor de volgende ITV-bij-

eenkomsten tijdens je verloskundige stage 4.2 maak je met je toetsgroep in de eerste Transitieweek.  

 

Beoordeling 

 

KET 16 wordt formatief getoetst. Tijdens de bijeenkomsten wordt actieve bijdrage van je verwacht. De 

uitgewerkte huiswerkopdrachten die voor een volgende bijeenkomst worden ingeleverd, zijn onderdeel 

van de beoordeling. 

 

Meer informatie over ITV is te vinden in de Handleiding Transitieweken op Blackboard. Het beoorde-

lingsformulier is te vinden op de studiegids. 
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◼ Leerlijn Wetenschap 

 

 

KET 11 

 

Een Critically Appraised Topic verzorgen voor medisch 

professionals  

 

Toets 

 

2 EC   

 

 

 

Critically Appraised Topic (CAT) 

 

Nadat je de klinische les met goed gevolgd hebt gepresenteerd, verzorg je na een stage, bijvoorbeeld 

de stage in semester 4.2, een CAT voor medische professionals (medestudenten, docenten en even-

tueel stagebegeleiders). Deze presentatie zal binnenschools plaatsvinden in week 46, 6, 19 of 26.. 

Per studiejaar mag je gebruik maken van één kans en zo  nodig  één herkans. Geef je uiterlijk 4 we-

ken tevoren op bij de secretariaatsmedewerker van het vierde jaar en de coördinator van KET 11. De 

CAT is de toets van kwalificerende eindtaak 11 in de leerlijn wetenschap. Een CAT is een (gestan-

daardiseerde) samenvatting van het best beschikbare wetenschappelijk bewijs, als antwoord op een 

klinische vraag. Het gaat er hierbij om een gewogen beleid te formuleren, ook als het wetenschappe-

lijk bewijs nog onvolledig is. De voorbereiding (werkcollege) op deze eindtaak is behandeld in semes-

ter 2.2. Op Moodle (toetsen- KET toetsen- KET 11) staat een samenvatting van dit werkcollege, uitleg 

bij het maken van een CAT en een voorbeeld CAT met beoordelingsformulier. Bestudeer deze voor-

dat je met de opdracht begint. Door het geven, presenteren en bediscussiëren van een CAT werk je 

aan het evidence-based verbeteren van de zorg. 

  

Opdracht 

 

Kies een klinisch probleem dat jij geschikt acht voor kritische beschouwing en waar voor meerdere cli-

enten beleid op gemaakt kan/moet worden. Dit kan voortkomen uit patiëntencontact, discussies tij-

dens de overdracht of elders. De stageplek of de kliniek waarmee samengewerkt wordt, kunnen ook 

een suggestie doen. Het onderwerp kan van elke plek en elk moment binnen de perinatale zorg af-

komstig zijn. Het onderwerp moet gekozen worden in overleg met de stageplek en er moet (vol-

doende) literatuur over dit onderwerp beschikbaar zijn. Onderwerpen waar al een recente, alge-

meen geaccepteerde richtlijn over bestaat zijn niet geschikt.  

 

 

Werkwijze 

 

Bij het uitwerken van de CAT volg je een gestructureerde werkwijze: 

• Vaststellen probleem (klinisch, kennis-lacune etc.) 

• Onderzoeksvraag formuleren (alleen voorgrond of beleidsvragen lenen zich voor een CAT; zie 

methodologie reader pas 8) 

• Systematisch zoeken naar literatuur (zoals aangeleerd in module 2), 

• Kritisch beoordelen van de methodologische kwaliteit en toepasbaarheid van de geselec-

teerde literatuur. 

• Weergeven relevante resultaten 

• Conclusie en aanbevelingen voor de praktijk formuleren op grond van evidence en toepas-

baarheid in praktijk.  

 

Het geheel vat je samen in 3 A4 (1500 woorden) en daarna presenteer je de resultaten (bijvoorbeeld 

PowerPoint of Prezi). Een screenshot van je zoekstrategie lever je als bijlage. Eventuele tabellen lever 
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je ook als bijlage aan. Let op: tabellen mogen de tekst niet vervangen, maar zijn ter verduidelijking van 

de tekst.  

 

Begeleiding 

 

Deze eindtaak is in principe onbegeleid. Op verzoek kun je je begeleider maximaal één uur consulte-

ren. Een overzicht van begeleiders en studenten wordt op Moodle geplaatst. 

 

Inhoud 

 

Een belangrijk onderdeel van de CAT is de gestructureerde literatuurzoektocht, zodat daadwerkelijk 

het beste bewijs besproken wordt. Zie hiervoor ook de AVAG handleiding literatuur zoeken. Zoek hier-

voor behalve in Medline (PubMed) ook in andere databases zoals the Cochrane Library, Embase, 

Cinahl en Psychinfo. Toegestane databases bij het maken van de CAT kun je vinden:  https://lib-

guides.rug.nl/medicine/home/databases. Sla je zoekstrategie op, en lever deze als bijlage aan.  De CAT moet 

mondeling helder en beknopt gepresenteerd worden aan medische professionals (maximaal 15 minu-

ten, exclusief discussie). In de presentatie geef je de aanleiding en vraagstelling van de CAT weer, 

alsmede de zoekstrategie, de resultaten en de discussiepunten. Zorg voor een presentatie die zowel 

inhoudelijk als qua vorm aantrekkelijk en begrijpelijk is voor je publiek.  Na de presentatie volgt de dis-

cussie met de toehoorders en het formuleren van aanbevelingen die uit deze discussie voortkomen. 

De beoordelingscriteria en voorwaarden voor een voldoende beoordeling zijn als bijlage bij deze op-

dracht toegevoegd. 

 

Je presenteert de CAT aan je studiegenoten, docenten en stagebegeleiders. Hiervoor wordt een 

dag(deel) ingeroosterd; dit wordt t.z.t. op Blackboard geplaatst. Je bent dat dagdeel ook aanwezig bij 

de presentatie van de andere studenten. De uitwerking van de CAT met de zoekstrategie lever je –via 

Scorion- in bij je begeleider in week 23. De mede-beoordelaar stuur je je product per email. Zie voor 

de exacte datum het toetsrooster. 

 

 

Beoordeling 

 

De beoordeling van deze opdracht (presentatie en uitwerking) vindt plaats door twee docenten, waar-

van er tenminste één een afgeronde (WO) master heeft en tenminste één verloskundige is.  

 

Het beoordelingsformulier is als bijlage opgenomen en beschikbaar in Scorion. 

  

https://libguides.rug.nl/medicine/home/databases
https://libguides.rug.nl/medicine/home/databases
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Tijdens de stage 

 

Wettelijke verrichtingen 

 
Houd je verrichtingen tijdens de stage op papier bij. Alle verrichtingen dienen door de opleider in Sco-

rion te worden gevalideerd aan het einde van je stage. De baringen laat je ieder afzonderlijk valideren 

in Scorion. Door dit bij te houden kan je aan het einde van de opleiding aantonen dat je voldoet aan 

de wettelijk gestelde eisen.  

Zie studiegids: Verrichtingenlijst uniforme verrichtingen voor het totaalaantal te behalen verrichtingen 

gedurende de opleiding en de voorwaarden voordat je een verrichting mag laten aftekenen.  

 

Activiteitenlijst 

 

Houd tijdens beide stageperiodes de bijgewoonde activiteiten bij op de Aftekenlijst activiteiten (zie Stu-

diegids). Op de studiegids staan de activiteiten die tijdens de stages bijgewoond dienen te worden, 

inclusief de totaal te behalen aantallen. Daarnaast is vermeld in welke stage de activiteiten het beste 

behaald kunnen worden. De activiteiten kunnen ook in andere stages worden bijgewoond en afgete-

kend. Laat bijgewoonde en uitgevoerde activiteiten door de stageopleider aan het einde van je stage 

valideren in Scorion.  

Mocht het bijwonen van de chorionvillusbipsie en/of de amnionpunctie niet glukt zijn voor de aanvang 

van stage 4.2 laat dit dan weten bij Linda Koene (VAA) of Jan Hooijer (VAG). Er zal aan het einde van 

het studiejaar een binnenschoolse alternatieve opdracht worden aangeboden.  

 

Beoordeling stages en toekenning studiepunten 

 

De beoordelingen KPB en KET die je ontvangt van je stageopleider gelden als adviesbeoordelingen. 

Bij openstaande zaken uit eerdere studiejaren kun je de SBC na afronding opnieuw uitnodigen vanuit 

het betreffende stageboekje. Bijvoorbeeld stageboekje 2.2 of 3.1 of 3.2.  

De opleiding AVAG is eindverantwoordelijk voor alle beoordelingen. De stagebeoordelingscommissie 

(SBC) verifieert en valideert de beoordelingen. Nodig –uiterlijk twee weken – na afloop van de stage 

de SBC uit in Scorion voor het beoordelen van: 

 

• PG beoordelingen [formulier uitnodiging SBC nieuw curriculum – PG stage] 

• KPB’s [formulier uitnodiging SBC nieuw curriculum – KPB’s] 

• en KET’s [formulier uitnodiging SBC KET 2 t/m 6 en 8] 

• Verrichtingenlijst en stage-activiteiten [uitnodiging afronding wettelijke verrichtingen en activi-

teiten] 

 

Let op:  het moet voor de SBC inzichtelijk zijn dat aan de criteria van de KET’s  is voldaan. Zorg er 
daarom voor dat: 

• De juiste feedback/onderbouwing in de beoordeling wordt genoteerd door de stagepraktijk 

• KET 4 (2) een beschrijving heeft van een casus mediumrisk inclusief beoordeling CTG 

• Er minimaal 4 dagdelen zijn genoteerd voor o.a.  
o KET’s Pre- en postnatale zorg 
o telefonsich spreekuur 

• Er minstens 4 consulten KET nacontrole zijn geweest.  
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Indien je de stage met een onvoldoende hebt afgesloten nodig je SBC ook binnen 2 weken na afron-
ding van je stage uit. Wanneer de SBC later dan twee weken na afloop van de stage wordt uitgeno-
digd kan dit resulteren in studievertraging. Indien dit niet binnen de geldigheidsduur van de KET be-
oordeling verantwoord is dan kan dit uitstel van afstuderen tot gevolg hebben. 
 

Aan het einde van de stage rond je met de opleider de stage af. Hierbij wordt nagegaan in hoeverre 

het plan van aanpak gerealiseerd is. Nodig voorafgaand aan het gesprek de stageopleider uit voor de 

Verrichtingenlijst, de Activiteitenlijst en de Beoordeling Professioneel Gedrag. 

Houd de verrichtingen en activiteiten schriftelijk bij. Neem de lijsten mee naar het gesprek. De sta-

geopleider neemt de aantallen van de lijsten over in Scorion en vervolgens worden de lijsten gevali-

deerd en verzonden. De baringen kun je laten aftekenen door per baring het Aftekenformulier Barin-

gen door de stageopleider in te laten vullen en te laten valideren in Scorion.  

Daarnaast heeft de stageopleider de Beoordeling Professioneel Gedrag ingevuld in Scorion. Deze kan 

tijdens het afrondingsgesprek worden besproken.  

Zie ook https://studiegids.verloskunde-academie.nl/stage-jaar-4-landingspagina/#toggle-id-1 

Aanwezigheid 

 

Voor de stage geldt een honderd procent aanwezigheidsplicht. Het aantal dagen dat je afwezig bent 

geweest wordt door de opleider op de Beoordeling Professioneel Gedrag ingevuld. Deze dagen moe-

ten worden ingehaald. Een stageweek heeft een studiebelasting van 42 uur. Tijdens de stage zijn er 

landelijke voortgangstoetsen (LVGT) gepland. Deze gelden als stagedag, voor herkansingen geldt dit 

niet. Mocht je je stage in deeltijd lopen dan heeft een stageweek een belasting van 21 uur.  

 

De norm hangt af van de praktijkgrootte. Hierbij wordt uitgegaan van een normpraktijk van 105 zorg-

eenheden1. Voor het 24 uur bereikbaarheid in een normpraktijk reken je 4 werkuren. Als de praktijk 

waarin je stage loopt groter is, pas je het aantal uren per 24-uursdienst daarop aan. In de tabel zie je 

een paar voorbeelden. Als er in de dienst kraamvisites worden afgelegd, worden de uren die besteed 

zijn aan de kraamvisites bij deze uren opgeteld. Uiteraard mag er bij een drukke dienst het reëel aan-

tal gewerkte uren worden gerekend.  

 

Tijdens een stagedag verricht je afhankelijk van je persoonlijke leerdoelen en het aanbod verschil-

lende activiteiten. Het is prettig als je je hierbij zo flexibel mogelijk kan opstellen.  

 

Tijdens stageperiode 4.2 zijn er geen StageTerugkom Acitiviteiten (STA dagen). 

 

 Opbouw tarief verloskundige zorg 2015, www.knov.nl/tarieven /vergoedingen. 

Aantal zorgeenheden  

  

Aantal gewerkte uren per 24-

uursdienst (afgerond) 

 

Percentage norm 

105 zorgeenheden                          4 uur  

 

100% 

250 zorgeenheden                          

 

10 uur 250% 

315 zorgeenheden              12 uur 

 

300% 

 

 

  

https://studiegids.verloskunde-academie.nl/stage-jaar-4-landingspagina/#toggle-id-1
http://www.knov.nl/tarieven
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Opleiding 

 

Vanuit de opleiding komt tijdens je stage een stagecoördinator/relatiebeheerder langs om met jou en 

met je stagebegeleider in een gesprek te bespreken hoe je stage verloopt.  

 

Er kunnen problemen zijn die meer aandacht verdienen, bijvoorbeeld persoonlijke problemen. Neem 

dan contact op met je SLC-er.  

Het kan zijn dat je tijdens je stage te maken krijgt met een heftige of traumatische casus, bijvoorbeeld 

een IUVD. Zo’n gebeurtenis heeft vaak een grote impact In dat geval willen we graag dat je contact 

opneemt met de stagecoördinatoren. Zij willen graag van je horen hoe het met je gaat en beoordelen 

wat je nodig hebt aan begeleiding. 

Heb je problemen of belemmeringen in de interactie met je opleider neem dan contact op met een 

stagecoordinator.  

 

 

Onderbreken stage 

 

De reguliere stage in jaar 4 (12 weken) mag alleen onderbroken worden voor de POET-week. Het 

heeft de voorkeur dat de POET-week zoveel mogelijk buiten de stageperiode om gepland wordt. Ook 

bij een lintstage van 24 weken mag de stage alleen worden onderbroken voor de POET-week.  

Daarnaast mag de lintstage 1x onderbroken worden gedurende maximaal 2 weken voor bijvoorbeeld 

vakantie. Deze onderbreking gaat in overleg met de praktijk en de SLC-er. 

 

Mocht je overwegen om de stageperiode te onderbreken kun je hier lezen wat de consequenties en 

de te volgen stappen zijn. 

 

• Ga in gesprek met je SLC-er. 

• Als je na dit overleg besluit te onderbreken, dan:   

o Geef je per mail de onderbreking door aan stagebureau met in cc de SLC-er en secretari-

aat.  

o Je bespreekt met het stagebureau wie de onderbreking communiceert met de stagebie-

der.  

o Je maakt “plan compensatie afwezigheid stage” op basis van een reflectieverslag, indien 

de onderbreking leidt tot geen toekenning van EC voor de stage. Daarin je beoordelin-

gen die je tot nu toe hebt ontvangen inclusief verrichtingen en stage-activiteiten 

mee. 

o Je bespreekt dit plan met de SLC-er, die dit moet goedkeuren. Dit plan neem je mee naar 

de volgende stageadres. 

o Als onderbreking veel consequenties heeft voor je studietraject, dan schrijf je een “plan 

afwijkend studietraject”. Betreft het een complex ‘plan afwijkend studietraject’ dan moet 

ook de intern studieadviseur het plan goedkeuren.  

o Je stuurt je ‘plan afwijkend studietraject’ naar de examencommissie. 

 

De examencommissie stuurt je de uitspraak ten aanzien van je plan afwijkend studietraject en stuurt 

dit ook naar je SLC-er, secretariaat en stagebureau. 
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Bijlage 1 

 

LOGBOEK stage        Verloskunde praktijk/ziekenhuis:                       

Naam student:       

 

Stage periode: 1.1/1.2/2.1/3.1/3.2/4.1/4.2   

Datum:       

 

Naam begeleider:  

 

Dit formulier is bedoeld als hulpmiddel voor student en opleider bij volgen van het leerproces. 

Het formulier is formatief en kan zowel op initiatief van de student als van de opleider gebruikt worden.  

 

 

EVALUATIE door STUDENT: 

 

Drie aspecten van mijn functioneren die goed gingen: 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Drie aspecten van mijn functioneren  die beter kunnen. En hoe ik ze ga verbeteren: 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 
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FEEDBACK OPLEIDER: 

Wat ging er goed?  Wat kan er beter? 

 

Verloskundige rollen (kennis &vaardigheden): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professioneel gedrag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere opmerkingen: 
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Bijlage 2 
 

CRITICALLY APPRAISED TOPIC  

Voorwaarden voor voldoende beoordeling: 

• Searchhistorie als bijlage toegevoegd. 

• Maximum tijdsduur presentatie en discussie 30 minuten. 

• Maximale omvang uitwerking CAT 1500 woorden (exclusief screenshots literatuur zoekstrate-

gie, bronnenlijst, tabellen, mits als bijlage). 

• Tabellen zijn als bijlage aangeleverd en zijn geen vervanging van lopende tekst. 

• Verwijzing naar literatuur en bronnenlijst systematisch conform Vancouver OF APA. 

• Er is niet gefilterd op “ free full tekst” of volledige tekst beschikbaar en/of dit was geen exclu-

siecriterium. 

• Geen aanwijzingen voor plagiaat. 

 

Criterium 0 1 2 3 

 

Algemeen 

 

Spelling en 

grammatica 

>2 fouten per pagina max 2 fouten per 

pagina 

 

max 1 fout per pagina geen fout 

Stijl Subjectief, niet-professi-

oneel en niet- weten-

schappelijk taalgebruik. 

Ten dele objec-

tief, professio-

neel en weten-

schappelijk taal-

gebruik. 

 

Overwegend objectief, 

professioneel en we-

tenschappelijk taalge-

bruik. 

Objectief, professioneel 

en wetenschappelijk 

taalgebruik. 

 

Verslag en Presentatie 

 

Criterium 0 1 2 3 

 

Topic 

 

Keuze topic Het gekozen topic is niet 

relevant voor de klini-

sche praktijk, en/of er is 

geen of onjuiste onder-

bouwing van de relevan-

tie voor de  praktijk.  

De onderbou-

wing voor de kli-

nische relevantie 

van de topic is 

onvolledig en/of 

gedeeltelijk  

correct. 

 

De onderbouwing voor 

de klinische relevantie 

van het topic is vrijwel 

volledig en correct 

De onderbouwing voor 

de klinische relevantie 

van het topic is volledig 

en correct. 
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Criterium 0 1 2 3 

 

Literatuursearch 

 

Zoektermen Het is niet duidelijk welke 

zoektermen/synoniemen 

zijn gebruikt en/of ze zijn 

niet geschikt om rele-

vante literatuur te vinden 

bij de gegeven vraag-

stelling. 

Onvoldoende 

geschikte zoek-

termen /syno-

niemen om rele-

vante literatuur 

te vinden bij de 

gegeven vraag-

stelling. 

 

Voldoende geschikte  

zoektermen/synoniemen 

om relevante literatuur 

te vinden bij de gegeven 

vraagstelling. 

Volledig geschikte zoek-

termen/synoniemen om 

relevante literatuur te 

vinden bij de gegeven 

vraagstelling. 

Zoekstrate-

gie 1 

De zoekstrategie is niet 

systematisch opge-

bouwd, en/of dit is niet 

beschreven. 

De zoekstrate-

gie is ten dele 

systematisch 

opgebouwd.  

 

De zoekstrategie is gro-

tendeels systematisch 

opgebouwd  

De zoekstrategie is vol-

ledig systematisch op-

gebouwd.  

Zoekstrate-

gie 2 

De gebruikte databases 

zijn niet-erkende databa-

ses.  

Er is in één er-

kende database 

gezocht. 

 

Er is in twee erkende 

databases gezocht. 

Er is in drie (of meer) er-

kende databases ge-

zocht. 

Zoekstrate-

gie 3 

Het uitbreiden en inper-

ken van de zoekop-

brengst is niet en/of onlo-

gisch uitgevoerd. 

Het uitbreiden 

OF inperken van 

de zoekop-

brengst is niet of 

onlogisch uitge-

voerd. 

 

Het uitbreiden en inper-

ken van de zoekop-

brengst is gedeeltelijk 

logisch uitgevoerd. 

Het uitbreiden en inper-

ken van de zoekop-

brengst is volledig lo-

gisch uitgevoerd. (of 

correct onderbouwd 

waarom niet). 

Opbrengst Er zijn geen, of er is 

slechts 1 mogelijk ge-

schikt artikel geselec-

teerd voor de uitwerking 

van de CAT. 

Er zijn 2  moge-

lijk geschikte ar-

tikelen geselec-

teerd voor de 

uitwerking van 

de CAT. (of: 1 

SR) 

 

Er zijn 3 mogelijk ge-

schikte artikelen gese-

lecteerd voor de uitwer-

king van de CAT. 

(Of 1 SR en 1 artikel) 

Er zijn 4 of meer moge-

lijk geschikte artikelen 

geselecteerd voor de 

uitwerking van de CAT 

(Of: 1 SR en 2 artike-

len). 
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Criterium 0 1 2 3 

 

Analyse literatuur 

 

Literatuur-se-

lectie 

Er is niet vermeld o.b.v. 

welke criteria de gekozen 

artikelen zijn geselecteerd 

en/of de selectiecriteria pas-

sen niet bij de geselec-

teerde artikelen. 

De selectie van 

artikelen is niet 

onderbouwd of 

niet correct o.b.v. 

een kritische 

analyse van ge-

vonden artikelen. 

  

De gekozen artikelen 

zijn geselecteerd 

o.b.v. een correcte 

kritische methodolo-

gische OF inhoude-

lijke analyse van ge-

vonden artikelen. 

De gekozen artikelen 

zijn geselecteerd o.b.v. 

een correcte kritische 

methodologische EN 

inhoudelijke analyse 

van gevonden artike-

len.  

Validiteit 1 De interne en externe validi-

teit van de gebruikte  artike-

len wordt niet systematisch  

besproken. 

De interne en ex-

terne validiteit 

van de gebruikte  

artikelen wordt 

ten dele syste-

matisch bespro-

ken. 

 

De interne en ex-

terne validiteit van de 

gebruikte  artikelen 

wordt grotendeels 

systematisch bespro-

ken. 

 De interne en externe 

validiteit van de ge-

bruikte  artikelen wordt 

systematisch  bespro-

ken. 

Validiteit 2 De interne en externe validi-

teit van de gebruikte  artike-

len wordt niet correct be-

sproken. 

De interne en ex-

terne validiteit 

van de gebruikte  

artikelen wordt 

ten dele correct 

besproken. 

 

De interne en ex-

terne validiteit van de 

gebruikte  artikelen 

wordt grotendeels 

correct besproken 

De interne en externe 

validiteit van de ge-

bruikte  artikelen wordt 

correct besproken 

Publicatie-

bias 

Publicatiebias wordt niet be-

sproken en/of op basis van 

oneigenlijke argumenten. 

Publicatiebias 

wordt alleen be-

sproken mbt ge-

selecteerde lite-

ratuur. 

 

Publicatiebias wordt 

grotendeels correct 

besproken mbt deze 

CAT als geheel. 

Publicatiebias wordt 

correct besproken mbt 

deze CAT als geheel. 
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Criterium 0 1 2 3 

 

Implementatie nieuwe kennis 

 

Weging arti-

kelen 

 

Er is niet aangege-

ven hoe de geana-

lyseerde artikelen 

gewogen worden 

en/of de weging 

naar wetenschap-

pelijke waarde is 

onjuist beargumen-

teerd. 

 

Er is ten dele  

correct aange-

geven hoe de 

geanalyseerde 

artikelen gewo-

gen worden tbv 

de conclusie. 

Er is grotendeels  cor-

rect aangegeven hoe 

de geanalyseerde arti-

kelen gewogen wor-

dent.b.v. de conclusie. 

Er is volledig  correct aange-

geven hoe de geanalyseerde 

artikelen gewogen wor-

dent.b.v. de conclusie. 

Inhoudelijke 

conclusie 

Er is geen conclusie 

en/of de conclusie 

past niet bij de be-

sproken literatuur. 

Conclusie geeft 

alleen grote lij-

nen stand van 

zaken m.b.t. ge-

kozen onder-

werp weer e/o 

houdt geen re-

kening met de 

praktijkomgeving 

waarover de 

CAT is voorbe-

reid. 

 

Conclusie geeft stand 

v zaken m.b.t. geko-

zen onderwerp weer 

i.r.t. context van de 

praktijk-omgeving 

waarover de CAT is 

voorbereid. 

Conclusie geeft stand v za-

ken m.b.t. gekozen onder-

werp weer, inclusief open-

staande vragen en betekenis 

daarvan voor de praktijk-om-

geving waarover de CAT is 

voorbereid. 

Aanbevelin-

gen 

Er worden geen 

aanbevelingen ge-

daan en/of alle aan-

bevelingen zijn irre-

levant of onhaal-

baar. 

Het verband tus-

sen aanbevelin-

gen en conclusie 

is onduidelijk 

en/of de meeste 

aanbevelingen 

zijn irrelevant of 

onhaalbaar. 

 

De aanbevelingen vol-

gen logisch uit de 

conclusie, maar en-

kele zijn minder rele-

vant en/of haalbaar. 

Uit de conclusie volgen rele-

vante en haalbare aanbeve-

lingen. 
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Presentatievaardigheden 

 

Criterium 0 1 2 3 

Mediagebruik Gebruikte media 

zijn niet professi-

oneel qua layout 

en/of niet con-

gruent met het 

verhaal en/of 

voegen niets op 

het verhaal. 

Gebruikte media 

zijn ten dele pro-

fessioneel qua 

layout en/of ten 

dele congruent met 

het verhaal, 

maar voegen daar 

nauwelijks op toe. 

Gebruikte media zijn 

grotendeels profes-

sioneel qua layout, 

zijn grotendeels con-

gruent met het ver-

haal, 

maar voegen daar 

weinig aan toe. 

 

 

Professioneel gebruik 

van media ondersteu-

nend aan EN  aanvullend 

op het verhaal. 

Presentatie-

vaardigheden 

De student pre-

senteert niet los 

van de tekst. 

De student is niet 

geheel los van de 

tekst. 

De student is groten-

deels los van de 

tekst. 

 

De student is los van de 

tekst.  

Discussie -1 De student be-

antwoordt vragen 

niet of onjuist. 

En/of de student 

staat duidelijk 

niet boven de 

stof. 

De student beant-

woordt vragen te 

dele juist en/of de 

student staat nau-

welijks boven de 

stof. 

De student beant-

woordt vragen over-

wegend juist en de 

student staat groten-

deels boven de stof. 

De student beantwoordt 

vragen adequaat en staat 

duidelijk boven de stof. 

Discussie-2 De student 

neemt geen 

standpunt in 

en/of gaat niet in 

op tegenargu-

menten. 

De student neemt 

een standpunt in, 

maar is niet in 

staat of bereid dit 

te verdedigen dan 

wel wijzigen n.a.v. 

de discussie. 

De student neemt 

een standpunt in en 

is enigszins in staat 

en/of bereid dit te 

verdedigen dan wel 

wijzigen n.a.v. de 

discussie. 

 

De student neemt een 

standpunt in en is zowel 

in staat als bereid dit met 

adequate argumenten te 

verdedigen dan wel wijzi-

gen n.a.v. de discussie. 
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Cesuur en cijferbepaling 

Cesuur: 55% = 33 

 

 

cijfer pnt 

1 6 

1.5 9 

2 12 

2.5 15 

3 18 

3.5 21 

4 24 

4.5 27 

5 30 

5.5 33 

6 36 

6.5 39 

7 42 

7.5 45 

8 48 

8.5 51 

9 54 

9.5 57 

10 60 
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Bijlage 3 Beoordelingsformulier KET 14 
 

Beoordelingsformulier voor verloskundige 
Verloskundige neemt feedback van de deelnemers aan overleg mee in haar beoordeling. 
 
Nakijkvoorwaarden inclusief onderstaande aanvullende voorwaarden: 
 
Student heeft ingeleverd:  
 
1. Document met daarin verslag van casus en verloop van het zorgplan 
2. Observatielijst met feedback van deelnemers aan het overleg (zie voorbeeld op studiegids). 

3. Eerste beoordeling van stagebieder 
4. De casus wordt gepresenteerd volgens de reader academisch schrijven in niet meer dan 2000 
woorden. 
 

Bespreken van zorgvraag 

A. Bespreken 
van voorge-
schiedenis van 
de cliënt 

0.  
Er wordt geen 
duidelijk over-
zicht gegeven 
van de medi-
sche voorge-
schiedenis en 
sociale om-
standigheden 
van de cliënt 

1.  
Er wordt een dui-
delijk overzicht 
gegeven van de 
medische voor-
geschiedenis 
maar inzicht in 
sociale omstan-
digheden ont-
breekt of vice 
versa  

3 
Er wordt een com-
pleet overzicht gege-
ven van de medische 
voorgeschiedenis en 
de sociale omstan-
digheden van de cli-
ent. Informatie is 
niet altijd relevant 
voor bespreken van 
de zorgvraag 

5  
Er wordt een com-
pleet, duidelijk en 
bondig overzicht 
gegeven van de me-
dische en sociale 
voorgeschiedenis 
van de cliënt. 

B. Bespreken 
van de zorg-
vraag van de 
cliënt  

0.  
De student 
maakt niet 
duidelijk welke 
behoeften en 
noden de cli-
ent voor deze 
zwanger-
schap/ba-
ring/kraambed 
heeft 

1.  
De student 
maakt ten dele 
duidelijk welke 
behoeften en no-
den de cliënt 
heeft t.a.v. zorg-
verlening. (ten 
dele omdat: de 
achtergronden 
hierbij onduide-
lijk zijn en er is 
onvoldoende in-
zicht in de risico-
perceptie van de 
cliënt) 

3 
De behoeften en no-
den van de cliënt 
t.a.v. zorgverlening 
worden duidelijk ge-
maakt, inclusief de 
achtergronden hier-
bij. De student geeft 
de deelnemers in-
zicht in de risicoper-
ceptie van de cliënt. 
Maar heeft veel 
woorden nodig  

5 
De behoeften en 
noden van de cliënt 
t.a.v. zorgverlening 
worden duidelijk en 
bondig samengevat. 
De achtergronden 
zijn duidelijk en de 
student geeft de 
deelnemers inzicht 
in de risicopercep-
tie van de cliënt 

Toelichting: 
 

Bespreken van een zorgplan 

C. De gevol-
gen van de 

0. 
De student 
maakt niet 

1. 
De student 
maakt duidelijk 

3 
De student maakt 
duidelijk waarom de 

5 
De student maakt 
duidelijk waarom 
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zorgvraag 
voor de zorg 

duidelijk  
waarom de 
standaardzorg 
niet kan vol-
doen aan de 
behoeften en 
noden van de 
cliënt 

waarom de stan-
daardzorg niet 
aan de behoeften 
en noden van de 
cliënt kan vol-
doen 

standaardzorg niet 
aan de behoeften en 
noden van de cliënt 
kan voldoen. De stu-
dent benoemt pre-
cies waar de zorg af 
moet wijken van het 
reguliere zorgpad 

de standaardzorg 
niet aan de behoef-
ten en noden van 
de cliënt kan vol-
doen. De student 
benoemt precies 
waar de zorg af 
moet wijken van 
het reguliere zorg-
pad, en formuleert 
alternatieven. 

D. Eigen 
standpunten 
beargumente-
ren en onder-
bouwen  

Het zorgvoor-
stel is niet on-
derbouwd met 
argumenten. 

De argumentatie 
bij het zorgvoor-
stel sluit niet lo-
gisch aan bij de 
zorgvraag van de 
cliënt, en/of we-
tenschappelijk 
onderzoek en/of 
ervaringen van 
zorgverleners 

Het zorgvoorstel is 
met valide argumen-
ten onderbouwd. 
Wetenschappelijk 
onderbouwing wordt 
correct toegepast of 
er wordt aangegeven 
wanneer onderzoek 
ontbreekt. 

Het zorgvoorstel is 
met valide argu-
menten onder-
bouwd waarbij on-
derscheid wordt ge-
maakt tussen we-
tenschappelijke on-
derbouwing, erva-
ring van zorgverle-
ners en ervaringen 
en wensen van de 
cliënt. 
Wetenschappelijk 
onderbouwing 
wordt correct toe-
gepast of aangege-
ven indien onder-
zoek ontbreekt 

E. Betrekken 
van andere 
disciplines 
(Interesse en 
respect voor 
mening van 
anderen) 

Andere disci-
plines worden 
niet of nauwe-
lijks bevraagd. 

Andere discipli-
nes worden be-
vraagd, maar stu-
dent weet per-
spectief van de 
ander niet goed 
weer te geven. 

Andere disciplines 
worden bevraagd en 
hun perspectief of 
standpunt wordt 
juist samengevat 
door de student 

Andere disciplines 
worden bevraagd 
en hun perspectief 
of standpunt wordt 
juist samengevat 
door de student en 
de student ver-
woordt hoe zij deze 
inbreng gaat ver-
werken in het zorg-
pad. 

F. Gezamen-
lijke besluit-
vorming 

De student be-
noemt niet 
wat de uit-
komst van dit 
overleg is 
t.a.v. het zorg-
plan voor deze 
cliënt  

De student 
maakt onvol-
doende duidelijk 
wat de afspraken 
zijn t.a.v. de zorg-
vraag en het 
zorgpad.  

De student maakt 
duidelijk wat de af-
spraken zijn over het 
zorgpad en wie waar 
verantwoordelijk 
voor is. Indien er 
geen (op onderde-
len) overeenstem-
ming is over het 
zorgpad maakt stu-
dent onvoldoende 

De student vat sa-
men: 
Wat de afspraken 
zijn t.a.v de zorg-
vraag (waar het tra-
ject afwijkt van de 
standaardzorg zie); 
wie waar verant-
woordelijk voor is; 
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duidelijk wat de ver-
volgacties hierbij 
zijn. 
Er is geen verificatie 
bij de deelnemers 
 

hoe de terugkoppe-
ling naar cliënt zal 
verlopen. 
Indien er geen (op 
onderdelen) over-
eenstemming is 
over het zorgpad 
maakt student dui-
delijk wat de ver-
volgacties hierbij 
zijn. 
Student verifieert 
bij de deelnemers 
of zij instemmen 
met de samenvat-
ting en acties/af-
spraken 

Toelichting: 
 

Terugkoppeling naar de cliënt 

 0 5 10 15 

G. Bespreken 
van voorge-
stelde zorg-
plan + infor-
med consent 
of refusal 

De student 
deelt de cliënt 
mede wat de 
uitkomst is 
van het over-
leg (het zorg-
plan) 

De student ver-
telt de cliënt wat 
de uitkomst is 
van het overleg 
(het zorgplan) 
Beantwoord de 
vragen van de cli-
ent niet correct 
of compleet.  

De student legt het 
besproken zorgpad 
voor aan de cliënt. 
Beantwoord vragen 
van de cliënt correct 
en compleet. Vraagt 
of cliënt akkoord kan 
gaan met het afge-
sproken zorgpad 

De student legt het 
besproken zorgpad 
voor aan de cliënt. 
Beantwoordt vra-
gen van de cliënt 
correct en com-
pleet. Bevraagt de 
cliënt wat zij van 
het zorgplan vindt. 
Heeft oog voor de 
mogelijke emoties. 
Indien cliënt niet in-
stemt met of twij-
fels heeft over het 
zorgpad dan formu-
leert student rele-
vante acties voor 
het vervolgtraject 
en verzorgt ade-
quate verslagleg-
ging. 

Toelichting 
 

 

Cesuur en herkans: beide beoordelingen van zowel externe als interne beoordelingen moeten vol-

doende zijn voordat cijfers kunnen worden gemiddeld tot eindcijfer. Bij 1 onvoldoende is het eindoor-

deel onvoldoende. Bij een herkans kan de feedback op de casus worden verwerkt in het schriftelijke 

product. Dit schriftelijke product moet bij de herkans opnieuw worden beoordeeld door beide examina-

toren.  
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Belangrijkste bijstellingen t.o.v. 2018-2019 
 

AVAG vindt kwaliteit binnen haar eigen onderwijs een belangrijk gegeven. Vandaar dat er veel aan-

dacht is voor verbetering en optimalisering. Studenten-evaluaties, jaarvertegenwoordigersoverleg en 

expertsoverleg in het semesterteam zijn belangrijke bronnen om onze PDCA cyclus te onderbouwen. 

In deze paragraaf wordt uitlegt welke veranderingen er zijn doorgevoerd in het huidige studiejaar. Hier 

lees je ook wat er is gedaan met feedback van eerdere cohorten als afsluiting van de PDCA-cyclus. 

 

 

 

 

Belangrijkste bijstellingen in het onderwijs t.o.v. 2018-2019 of eerder 

  
Leerlijn en 

onderwijsonderdeel  

Hoe was het? Wat is er veranderd? 

Klinisch redeneren en  

handelen 

Procedure herkansing stage 

4.2 was onduidelijk en niet be-

schreven.  

 

Procedure voor niet behalen 

van KETs in stage 4.2 is be-

schreven.  

Wetenschap  KET 11 beoordelingsformulier: 

Onderdeel validiteit systema-

tisch en correct besproken was 

lastig te beoordelen.  

Onderdeel validiteit is gesplitst 

in twee beoordelingscriteria: 

systematisch, correct.  

Cesuur is aangepast op basis 

van meerdere beoordelingscri-

teria.  

Samenwerken en  

organiseren 

KET 14: De rol van de client  

werd wel getoetst maar niet als 

doel gesteld. 

Zwangere centraal is expliciet 

in doelstellingen opgenomen. 

 

Beoordeling KET 14 

Maximum aantal woorden was 

1000. 

Cesuur bij 1 onvoldoende be-

oordeling was niet duidelijk 

Er waren meerdere beoorde-

lingsformulieren in omloop. 

Maximum aantal woorden is 
2000. 
Cesuur bij 1 onvoldoende beoor-
deling is verhelderd. 
Er is slechts 1 beoordelingsfor-
mulier van 2019-2020 acceptabel 
en oudere formulieren worden 
niet meer geaccepteerd. 

 


