
ERVARINGEN
De verloskundigen in opleiding ervaren de stage vaak als 
het leukste en meest nuttige onderdeel van de opleiding. 
Een aantal reacties van verloskundigen in opleiding over 
de stages:

“Door de hele zwangerschap mee te lopen met een cliënt, 
weet ik precies wat de angsten en wensen zijn van haar. De 
vertrouwensband die hiermee opgebouwd wordt, komt ook 
het verloop van de bevalling ten goede.”

“De stage is voor mij de ultieme gelegenheid om de verwor-
ven theoretische kennis te herkennen  in echte situaties. 
Naast dat ik oefen met de kennis die ik heb opgedaan op 
de opleiding, leer ik ook enorm van de verloskundige en de 
cliënten.”

“Voor mij als student voelt het altijd weer als een eer om bij 
zo’n belangrijke periode in iemands leven aanwezig te mogen 
zijn. Ik vind het leuk om te zien dat veel cliënten echt open 
staan voor de verloskundige in opleiding.” 

AANMELDEN
Wij hopen van harte dat u mee wilt werken aan het opleiden 
van goede verloskundigen. Als u toestemming geeft, kunt u 
zich aanmelden bij: zwanger.avag@verloskunde-academie.nl. 
Als u in de mail uw naam en telefoonnummer en eventueel 

adresgegevens vermeldt, wordt 
er zo spoedig mogelijk contact 
opgenomen. Overweegt u 
medewerking, maar heeft u 
nog vragen, dan kunt u deze 
per mail (zie bovenstaand 
adres) of telefonisch stellen: 
020-495 3456.

 
Wilt u meer weten over de opleiding dan kunt u de website 
bekijken op www.verloskunde-academie.nl.

AVAG MIDWIFERY ACADEMY AMSTERDAM GRONINGEN
is een samenwerkingsinstituut tussen Hogeschool Inholland en  
Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Vindt u het prettig dat uw zwangerschap begeleid 
wordt door een verloskundige? Wilt u meehelpen 
aan het opleiden van verloskundigen? Hier leest 
u hoe dat kan. 

Samen willen groeien

 GRONINGEN 
Dirk Huizingastraat 3-5, 9713 GL Groningen
T    050 - 207 19 00
F  info.vag@verloskunde-academie.nl

 AMSTERDAM 
Vlaardingenlaan 1, 1059 GL Amsterdam
T    020 - 495 34 56   
E  info.vaa@verloskunde-academie.nl

ZWANGER?
Van harte gefeliciteerd!

AVAG
Deze verloskundige praktijk werkt samen met de Academie 
Verloskunde Amsterdam Groningen. De studie Verloskunde 
bij AVAG is een vierjarige hbo-opleiding, waarvan 35% van 
de opleiding in de praktijk plaatsvindt. Het leren in de echte 
beroepspraktijk is een belangrijk onderdeel van de opleiding. 
Het is belangrijk dat de verloskundigen in opleiding tijdens de 
gehele opleiding nieuwe ervaringen opdoen in authentieke, 
dus realistische beroepssituaties. 
Deze stages zorgen ervoor dat de verloskundigen in opleiding 
afstuderen als zelfstandige medische beroepsbeoefenaren die 
bekwaam zijn in de begeleiding van de normaal verlopende 
zwangerschap, bevalling en kraamtijd. 
Het begeleiden van verloskundigen in opleiding heeft voor de 
verloskundige in de praktijk als voordeel dat zij  altijd op de 
hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het vakge-
bied. Dit zorgt ervoor dat het  kennisniveau hoog blijft wat de 
praktijk een bepaald niveau geeft. 



Een belangrijke stage in het eerste jaar van deze opleiding is 
daarom de ‘Doorlopende Stage’. De bedoeling van deze stage, 
is dat de student een zwangere volgt gedurende de hele periode van 
zwangerschap tot en met het kraambed: de student gaat een aantal 
keer  mee naar het spreekuur, bezoekt de zwangere thuis na de 
geboorte van de baby en gaat bijvoorbeeld een keer mee naar zwan-
gerschapsgym. Daarnaast zal zij een paar gesprekken voeren  in de 

Extra zorg, wensen en beroepsgeheim
De student vervangt nooit uw eigen verloskundige. Zij leert 
u goed kennen, weet hoe de zwangerschap verloopt en is een 
constante factor. Zij kan u helpen om wensen of angsten te 
bespreken. 
Als u wilt meewerken aan deze stage is het goed om te weten 
dat uw eigen verloskundige(n) altijd eindverantwoordelijk is.  
U kunt de student te allen tijde aangeven wat u prettig vindt 
of liever niet wilt; uw wens staat voorop. 

Verloskundigen in opleiding zijn gehouden aan dezelfde 
 ethische regels als beëdigd verloskundigen. Dit betekent 
dat óók zij een beroepsgeheim hebben.

zwangerschap over de voorbereiding op de komst van de baby en na 
de geboorte kijkt zij samen terug op de geboorte en de tijd erna. 

Voor deze stage vragen wij uw medewerking. Als dank ontvangt u Voor deze stage vragen wij uw medewerking. Als dank ontvangt u 
een kleine attentie. een kleine attentie. 

U wilt goede zorg van uw verloskundige. Zorg die bij uw wensen aansluit. 
Om dat te leren, willen we dat de verloskundige in opleiding goed begrijpt 
wat een zwangere meemaakt vanaf het begin van de zwangerschap tot en 
met de eerste weken na de geboorte van de baby. 


