Aanvraag CDHO Macrodoelmatigheidstoets – Joint degree Master Sc Verloskunde

Aanvraagformulier nieuwe opleiding
Basisgegevens
Naam instelling(en)

Zuyd hogeschool
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Inholland, vanuit de onderwijslocaties
Amsterdam en Groningen
Zuyd hogeschool (penvoerder):
Academie Verloskunde Maastricht

Contactgegevens

Nieuw Eyckholt 300, Postbus 550, 6400 AN Heerlen
Verloskunde
Midwifery
Nederlands
n.v.t.

Naam opleiding
Internationale naam opleiding
Taal
In geval dat de opleiding in een andere taal dan
het Nederlands wordt verzorgd: een toelichting
op de aansluiting van de taalkeuze op de
arbeidsmarktbehoefte
In geval van een associate degree- opleiding,
indien van toepassing: welke bve-instelling
verzorgt mede de opleiding
In geval van een joint degree-opleiding: welke
instelling(en) verzorg(t)(en) mede de opleiding
Opleidingsniveau (associate degree- opleiding,
hbo bachelor, hbo master, wo bachelor, wo
master)
Inhoud (korte beschrijving opleiding)

n.v.t.

Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Inholland, vanuit de onderwijslocaties
Amsterdam en Groningen
HBO master

Verloskundigen met een afgeronde masteropleiding
beschikken over extra vakinhoudelijke en
organisatorische bekwaamheden. Zij nemen het
voortouw bij het - op basis van wetenschappelijke
ontwikkelingen - tot stand brengen van
veranderingen/ innovaties in de geboortezorg.
Deze verloskundigen ondersteunen andere
verloskundigen en stimuleren de kwaliteit,
toegankelijkheid en effectiviteit van de
geboortezorg. Zij tonen leiderschap en dragen bij
aan de verdere professionalisering van de
beroepsgroep. Zij bekleden tactische en
strategische functies. Zij verrichten deze taken
meestal in combinatie met hun reguliere kerntaken
als praktiserend verloskundige in de eerste, tweede
of derdelijns verloskundige zorg.
Binnen het domein van de reproductieve zorg
(multidisciplinaire geboortezorg) zijn master
opgeleide verloskundigen in staat om
hoogwaardige verloskundige zorg te verlenen
vanuit het perspectief van zwangerschap en
geboorte als ‘normale’ fysiologische en
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psychologische gebeurtenissen. Deze
verloskundige heeft, net als de bachelor
verloskundige, medische verantwoordelijkheid voor
vrouwen met lage en licht verhoogde kans op
complicaties. Onder regie van de master opgeleide
verloskundige wordt aanvullende verloskundige
kennis, preventie strategieën, diagnostiek,
interventies en/of zorginnovaties geïmplementeerd
bij beperkt complexe zorg. Deze
verantwoordelijkheid van de master opgeleide
verloskundige kan de fysiologie ondersteunen in de
gehele geboortezorgketen en daarbij onnodige
interventies helpen voorkomen.
Omdat het beroep van de master opgeleide
verloskundige als zodanig nog niet bestaat, is er
nog geen vaststaand beroepscompetentie profiel
(bcp) voor deze verloskundige. Het ontwikkelde
bcp van de master opgeleide verloskundige bestaat
uit een drietal onderdelen: A) bcp van de
Verloskundige (BSc), B) het deel uit het bcp van de
Verloskundige waarin in de bacheropleiding niet
voorziet en C) de specifieke taken en competenties
toebehorend aan de master opgeleide
verloskundige. Deel B en C bestaan uit onderdelen
die op masterniveau liggen. In deel C zijn – in lijn
met de recente ontwikkelingen in de verloskundige
zorg – onder de noemer van ‘brede inzet’ zaken als
‘eigen regie’ (microniveau) en ‘regionale afspraken’
(mesoniveau) toegevoegd aan het bcp.
Kerntaken en -competenties van de master
opgeleide verloskundigen
De taken en competenties van deel A worden hier
niet beschreven, de master opgeleide
verloskundige zal deze gezien de vereiste
vooropleiding beheersen en kunnen uitvoeren.

Inrichting van de opleiding (indicatie curriculum
per jaar, vakken, leerlijnen)
Vorm van de opleiding (voltijd, deeltijd, duaal)
Gemeente of gemeenten waar de opleiding
wordt gevestigd
Doelgroep van de opleiding

Croho (sub)onderdeel en motivering

Wat hier wel wordt beschreven in de vorm van
kerntaken en kerncompetenties zijn de aanvullende
onderdelen B en C. Deze taken binnen de
reproductieve zorg overstijgen die van de BSc
verloskundige. De masteropgeleide verloskundige
ontwikkelt zich naar meesterschap binnen het
verloskundig domein.
Zie bijlage 1 Indicatie curriculum of pagina 18-20
in dit document
Deeltijd
Maastricht, Rotterdam, Amsterdam, Groningen
Personen met een bachelor Verloskunde (in
Nederland of internationaal) of een equivalent
daarvan.
De verloskunde-opleidingen kennen als niveau van
bekostiging: ‘top’. Het is wenselijk dat de Master
ook deze bekostiging krijgt.
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Geplande startdatum opleiding of
nevenvestiging
ISAT code van de opleiding (indien bekend)
BRIN code van de instelling

Indien nadere vooropleidingseisen worden
gesteld; voorstel daartoe
Indien capaciteitsbeperking wordt ingesteld; de
hoogte ervan

Motivatie:
De master Verloskunde zal deel uitmaken van het
opleidingscontinuüm Verloskunde. Het onderwijs in
de master zal in relatief korte tijd verloskundigen
opleiden voor posities die kwaliteit en
doelmatigheid van geboortezorg zullen versterken.
Hiervoor kenmerkt het onderwijs zich door:
(1) kleinschalig onderwijs in groepen van 10-13
studenten;
(2) een uitvoeringsratio van 1:3 (1 uur uitvoering:
3 uur voor/nazorg (intensieve begeleiding met
veel aandacht voor persoonlijke feedback en
formatieve momenten);
(3) summatieve toetsing is individueel;
(4) 10 uur coaching per jaar per student gericht op
individuele professionele ontwikkeling;
(5) uitvoering van het onderwijs hoofdzakelijk door
senior docenten en externe specialisten (o.a.
phd’s).
1 februari 2023

Zuyd hogeschool 25 JX
Hogeschool Rotterdam 22 OJ
Hogeschool Inholland 27 PZ
n.v.t.
De opleiding zou voor de start een
capaciteitsbeperking willen instellen om de
inrichting vanuit gezamenlijkheid uitvoerbaar te
maken en kwalitatief te borgen.
1e jaar: max. 30 studenten
2e jaar: max. 40 studenten
Vanaf 3e jaar geen restrictie
Een selectieprocedure wordt ontwikkeld en
meegenomen in de Toets Nieuwe Opleiding.
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