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Advies over de minimale c.q. wenselijke studieomvang  
van de opleiding bachelor in de vroedkunde 

1 Situering 

Het KB nr. 78 van 10 november 1967 over de uitoefening van de gezondheidsberoepen 
bevat sinds de wijziging via de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen 
betreffende gezondheid, een volwaardig hoofdstuk over de uitoefening van het beroep van 
vroedvrouw. Het omschrijft in algemene termen enerzijds de activiteiten van de vroedvrouw 
en anderzijds de voorwaarden om het beroep van vroedvrouw te kunnen uitoefenen en de 
beroepstitel te mogen dragen.  

Die voorwaarden slaan ook op de opleiding die de vroedvrouw genoten moet hebben. Artikel 
21 noviesdecies van het KB nr. 78 (na de wet van 13 december 2006 nog gewijzigd door de 
wet van 1 maart 2007) zegt daarover het volgende (§ 1): 

De erkenning als houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw wordt van 
rechtswege toegekend aan houder van een diploma hoger onderwijs van vroedvrouw, 
afgeleverd door een door de bevoegde onderwijsinstelling, of van daarmee door de 
bevoegde overheid gelijkwaardig verklaard diploma. De minimale duur van de opleiding 
wordt vastgesteld door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit. 

De minimumduur van de opleiding is voorlopig opengelaten. Eerst stelde de Federale Raad 
voor de Vroedvrouwen een geactualiseerd beroepsprofiel op, waarin de nieuwe 
bevoegdheden van de vroedvrouw werden geïntegreerd. Dit werd op 23 januari 2007 
definitief goedgekeurd. Minister Vandenbroucke vroeg op 5 maart 2007 aan de Vlor om een 
opleidingsprofiel op te stellen, afgestemd op het nieuwe beroepsprofiel. Op basis daarvan 
zou dan ten slotte de minimale omvang van de opleiding bepaald worden. Minister 
Vandenbroucke vroeg aan de Vlor eveneens een advies over de minimale c.q. wenselijke 
omvang van deze opleiding.  

Onder de auspiciën van de Raad Hoger Onderwijs stelde de werkgroep Vroedkunde een 
opleidingsprofiel op. Deze werkgroep werd achtereenvolgens voorgezeten door 
artsengynaecologen Marleen Temmerman en Petra De Sutter. In de werkgroep zetelden 
deskundigen uit de verschillende opleidingen bachelor in de vroedkunde (paritair 
samengesteld vanuit de verschillende associaties) en vertegenwoordigers van de 
beroepsorganisaties (VLOV, NVKVV/UVV en NNBVV)1. De samenstelling van de werkgroep 
wordt als bijlage 1 toegevoegd. De Raad Hoger Onderwijs bekrachtigde dit opleidingsprofiel 
in zijn vergadering van 13 mei 2008 en bezorgde het aan de minister.  

Dit advies behandelt de minimale c.q. wenselijke studieomvang van de opleiding bachelor in 
de vroedkunde. Het werd eveneens voorbereid door de werkgroep Vroedkunde. De raad 
besprak dit advies op zijn raadsvergaderingen van 13 mei 2008 en 10 juni 2008.  

De Raad Hoger Onderwijs heeft dit advies gestemd in zijn vergadering van 10 juni 2008. De 
stemming was verdeeld. De stemming wordt verder in dit advies opgenomen en toegelicht 
(zie punt 5).. 

                                                 
1  Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen (VLOV), (UVV)/Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse 

Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV), Nationale Neutrale Beroepsorganisatie voor Vlaamse 
verpleegkundigen en vroedvrouwen (NNBVV). 
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2 Uitbreiding van de bevoegdheden van de vroedvrouw 

Het KB nr. 78 bevat voortaan een volwaardig hoofdstuk over de uitoefening van het beroep 
van vroedvrouw. Artikel 21octiesdecies bekrachtigt en verduidelijkt de bevoegdheden van de 
vroedvrouw en legt duidelijk vast welke taken zij autonoom kan uitvoeren en welke taken zij 
onder de verantwoordelijkheid van de arts moet uitvoeren. Daarnaast worden de 
bevoegdheden van de vroedvrouw uitgebreid. Onder bepaalde voorwaarden en nadat de 
nodige uitvoeringsbesluiten genomen zijn, zullen de vroedvrouwen ook geneesmiddelen 
kunnen voorschrijven. Na de basisopleiding en nadat de nodige uitvoeringsbesluiten 
genomen zijn, zal de vroedvrouw bovendien bekkenbodemreëducatie en functionele (en 
geen morfologische) echografieën kunnen uitvoeren.  

3 Het beroepsprofiel 

Het geactualiseerde beroepsprofiel dat de Federale Raad voor de Vroedvrouwen heeft 
uitgebracht, integreert de nieuwe bevoegdheden die het KB nr. 78 aan de vroedvrouwen 
toekent (NVRV/2006/ADVIES1). Het stelt dat deze nieuwe bevoegdheden onderbouwd 
moeten worden door een grondig fysiologisch inzicht, een gerichte kennis van de 
vooruitstrevende technologieën op het vlak van verloskunde en neonatologie en uiteraard 
ook van de essentiële psychosociale elementen die nodig zijn opdat de vrouw haar eigen 
kennis en kunde zou erkennen om haar zwangerschap, haar arbeid, haar baring en de 
opvang van haar pasgeborene in de grootst mogelijke veiligheid tot een goed einde te 
brengen (p. 3).  

Het beroepsprofiel identificeert 8 kerncompetenties voor vroedvrouwen.  

4 Het opleidingsprofiel 

Het vernieuwde opleidingsprofiel werd afgestemd op het nieuwe beroepsprofiel. Elke 
kerncompetentie uit het beroepsprofiel werd vertaald naar attitudes, kennis en vaardigheden 
die in de opleiding bachelor in de vroedkunde binnen de specifieke beroepscontext aan bod 
moeten komen. Het opleidingsprofiel wordt bij dit advies gevoegd. 

5 Minimale c.q. wenselijke studieomvang 

De huidige opleiding bachelor in de vroedkunde is een professionele bacheloropleiding met 
een studieomvang van 180 studiepunten. Het nieuwe opleidingsprofiel, gebaseerd op het 
geactualiseerde beroepsprofiel dat de nieuwe bevoegdheden van de vroedvrouw integreert, 
geeft mogelijkerwijs aanleiding tot het in vraag stellen van de huidige studieomvang. In de 
werkgroep verdedigen de deskundigen twee standpunten:  

- de leden die de opleidingen binnen de associaties Leuven en Limburg 
vertegenwoordigen, zijn voorstander van het behoud van een studieomvang van 180 
studiepunten2;  

                                                 
2  Binnen de associatie Leuven zijn er 6 opleidingen bachelor in de vroedkunde; in de associatie Limburg is er 1 

opleiding bachelor in de vroedkunde.  
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- de leden die de opleidingen binnen de associaties Antwerpen, Brussel en Gent 
vertegenwoordigen en de leden die de beroepsfederaties VLOV en NNBVV 
vertegenwoordigen, zijn voorstander van een uitbreiding naar 240 studiepunten3  

De studentengeleding binnen de Raad Hoger Onderwijs sluit zich aan bij het standpunt dat 
pleit voor het behoud van de huidige studieomvang van 180 studiepunten. 

De werkgroep Vroedkunde heeft eveneens een uitbreiding van de studieomvang naar 210 
studiepunten overwogen omdat de overheid aan de Vlor bevestigde dat bacheloropleidingen 
met een minimum van 180-studiepunten en waarvan de studieomvang een veelvoud van 30 
is, in de toekomst mogelijk zullen zijn. Enkel de opleiding binnen de Associatie Gent is 
hiervoor gewonnen als een mogelijke compromisoplossing. Zij geeft echter ook de voorkeur 
aan een uitbreiding naar 240 studiepunten (voor de argumentatie, zie 6.2). De 
beroepsfederatie NVKVV/UVV is wel voorstander van een uitbreiding naar 210 studiepunten.  

Alle deskundigen stellen voorop dat de opleiding een professioneel gerichte bachelor moet 
blijven. Daarnaast delen zij de zorg dat als de opleiding wordt uitgebreid tot 240 studiepunten 
hiervoor ook een adequate financiering voorzien moet worden.  

De Raad Hoger Onderwijs heeft kennis genomen van de argumenten die de deskundigen 
formuleerden. De raad geeft deze argumenten hieronder integraal weer (zie punt 6). De raad 
onderschrijft echter niet al deze argumenten, zowel wat die voor het behoud van de huidige 
studieomvang betreft, als die voor een uitbreiding naar 240 studiepunten. Hij bezorgt ze bij 
deze ter informatie aan de minister.  

Over de minimale c.q. wenselijke studieomvang van de opleiding bachelor in de vroedkunde 
heeft de Raad Hoger Onderwijs in zijn vergadering van 10 juni 2008 als volgt gestemd: 

- 8 leden stemmen voor het behoud van de huidige studieomvang van 180 
studiepunten; 

- 5 leden stemmen voor een uitbreiding van de huidige studieomvang naar 240 
studiepunten; 

- 5 leden onthouden zich. 

6 Argumentatie van de deskundigen uit de Vlor-werkgroep Vroedkunde 

6.1 Argumenten voor het behoud van een studieomvang van 180 studiepunten 

De opleidingen vroedkunde binnen de associatie K.U.Leuven (KHBO, KATHO, KAHOSL, 
KHK (campus Lier, campus Turnhout), KHLeuven & KHLim) en de opleiding vroedkunde 
binnen de associatie Universiteit Hogescholen Limburg - AUHL (PHL) stellen dat de huidige 
professionele bachelor in de vroedkunde, die gespreid is over 180 studiepunten, volstaat om 
de studenten op te leiden tot competente professionals in de vroedkunde4.  

                                                 
3  Binnen de associatie Antwerpen zijn er 2 opleidingen bachelor in de vroedkunde; binnen de associaties 

Brussel en Gent is er telkens 1 opleiding bachelor in de vroedkunde. 
4  Het competentieprofiel, gebaseerd op 180 studiepunten, van de associatie K.U.Leuven werd voorgelegd en 

besproken met deskundigen uit het werkveld (bevoorrechte getuigen) en het onderwijs op de associatiedag 
K.ULeuven (10 sept 2007 – Mechelen). Men was unaniem akkoord voor het behoud van een professionele 
bachelor in de vroedkunde van 180 studiepunten. De argumenten worden onderschreven door 7 hogescholen 
die de opleiding professionele bachelor in de vroedkunde aanbieden op 8 campussen binnen de associatie 
K.U.Leuven en AUHL. In totaal worden 11 opleidingen aangeboden in Vlaanderen. De associaties 
K.U.Leuven en AUHL vertegenwoordigen samen 57% van de Vlaamse studenten vroedkunde.  
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6.1.1 De huidige professionele bacheloropleiding garandeert kwaliteit 

- Sinds 1995 is de opleiding een direct entry opleiding met een eigen identiteit 
via wettelijke uitwerking en een beroepsprofiel. In 1995 wijzigde de opleiding tot 
vroedvrouw van een zogenaamde specialisatie-opleiding binnen verpleegkunde (2j + 
1j) (nurse midwife) naar een driejarige autonome opleiding (direct entry). De nieuwe 
bevoegdheden van de vroedvrouw en de daarmee samenhangende competenties 
werden in het verleden reeds uitgebreid en in de opleidingen geïntegreerd. 
Voorbeelden zijn de uitbouw van de pre- en postnatale zorg, de eerstelijnszorg, 
gezondheidspromotie en opvoeding,... Het curriculum behoeft hiervoor geen 
uitbreiding.  

- De bestaande opleidingen professionele bachelor in de vroedkunde (180 
studiepunten) voldoen aan de Europese richtlijnen (80/154, 80/155, 80/156).  

- Een kwaliteitsvolle professionele bacheloropleiding binnen een opleidingsduur 
van 180 stp. wordt ondersteund en bevestigd door de VHLORA5 en de 
respectievelijke visitatierapporten. In de rapporten van de visitatie vroedkunde 
(2006) en de uitspraken van de NVAO (2007) worden opleidingen vroedkunde in 
Vlaanderen binnen het huidige kader van 180 studiepunten, als kwaliteitsvolle 
professionele bacheloropleidingen beoordeeld. In opvolging van het visitatierapport, 
zijn een aantal van de huidige opleidingen bachelor vroedkunde door de NVAO tot 
2016 geaccrediteerd voor een studie-omvang van 180 studiepunten. De 
visitatiecommissie stelt: Samengevat is de commissie van mening dat het 
vroedkundeonderwijs in Vlaanderen op dit moment aan de eisen voldoet en 
kwalitatief van voldoende niveau is (…)6 

- Gynaecologen erkennen de huidige kwaliteitsvolle opleiding.  
Prof. dr. P. Defoort stelt in het artikel Gynaecoloog en vroedvrouw: partners voor de 
tweesprong (Guinaïkeia, 2005, Vol. 10, nr 4): Zoals ze aan de hand van het huidig 
curriculum wordt opgeleid, is de vroedvrouw de meest competente en 
wetenschappelijk de best onderlegde beoefenaarster van haar vak die de 
geschiedenis ooit heeft gekend. Eigen reflectie en onderzoek door de vroedvrouw 
worden daarbij, mede in het kader van de groei naar het bachelor-mastersysteem 
gestimuleerd. En nog: De vroedvrouw heeft weer een eigen beroepstitel, een zeer 
degelijke gestructureerde opleiding die in het BaMa-curriculum wordt ingebouwd, een 
eigen nomenclatuur, autonome verantwoordelijkheid bij de opvolging van de normale 
zwangerschap, partus en puerperium.  
Dr. P. Hinoul, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, 
stelt in zijn artikel Vroedvrouwencorporatisme onder de loep (Artsenkrant, december 
2007): Dankzij de recente hervormingen van het vroedvrouwenonderwijs in 
Vlaanderen, het concentreren ervan in een beperkt aantal hogescholen met een 
hooggekwalificeerd docentenkorps en een zeer goed uitgebouwd curriculum, is de 
huidige bachelor in de vroedkunde de best gekwalificeerde vroedvrouw in de 
geschiedenis. 

                                                 
5  Zo benadrukt het persbericht VHLORA (persbericht 9 februari 2007: Onderwijsvisitaties van 54 

hogeschoolopleidingen afgerond): Het werkveld en de afgestudeerden zijn tevreden over de opleiding en het 
gerealiseerde competentieniveau.   

6  VRO-vergelijkend-deel-15jan07 
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6.1.2 De uitbreiding van de bevoegdheden van de vroedvrouwen kan gerealiseerd 
worden zonder een verlenging van de driejarige opleidingsduur 

- De bijkomende competenties met bijzondere verantwoordelijkheid, uit de 
wetswijziging van 13 december 2006, verantwoorden geen uitbreiding van de 
opleidingsduur met 60 studiepunten.  

- Bijkomende competenties echografie en bekkenbodemreëducatie worden 
behaald via bijkomende opleidingen. De uitbreiding van bevoegdheden in de 
basisopleiding tot vroedvrouw zijn beperkt tot het voorschrijven van een specifieke set 
van geneesmiddelen. De bijkomende competenties echografie en 
bekkenbodemreëducatie worden behaald via bijkomende opleidingen. Deze nieuwe, 
maar bijkomende bevoegdheden worden reeds gedeeltelijk verwerkt in de 
basisopleiding en kunnen enkel via bijkomende voortgezette opleidingen, na het 
behalen van het diploma van vroedvrouw, worden verworven.  

- De nieuwe verantwoordelijkheden en competenties van de vroedvrouw mogen 
niet aangegrepen worden om de studieomvang uit te breiden. Dit is een 
eenzijdige interpretatie van de nieuwe wetgeving.  

- Bij het uitschrijven van het nieuwe beroepsprofiel kregen de opleidingen en het 
werkveld onvoldoende tijd om hun bedenkingen hierover professioneel en 
wetenschappelijk te onderbouwen.  

- In het vergelijkend deel van het visitatierapport (VRO-vergelijkend-deel-15jan07, 
p.2) wordt duidelijk vermeld: De commissie steunt de Europese regelgeving dat 
verpleegkundige aspecten van de opleiding vroedkunde moeten beperkt blijven tot de 
inleiding van de verpleegkunde met als doelgroep verpleging van vrouwen met 
gynaecologische en obstetrische pathologie. Op deze manier ontstaat er meer ruimte 
om vroedkundige aspecten grondiger aan bod te laten komen. 

6.1.3 Uitbreiding van de studieomvang betekent uitbreiding van het klinisch 
onderwijs 

- Extra opleidingsjaar leidt tot extra stage-uren. Momenteel zijn goede 
stageplaatsen schaars.  

- Overbelasting stageplaatsen leidt tot verminderde leerkansen en een afname 
van de stagekwaliteit.  

- Het werkveld zal een extra studententoestroom moeilijk kunnen dragen, wat op 
korte termijn zal leiden tot onveilige stageomstandigheden. In de huidige studie-
omvang kunnen de studenten alle praktijkdoelstellingen realiseren. De verlenging van 
de opleidingsduur zou, conform de Europese richtlijn (2005/36) dat de helft van de 
opleiding stage moet bevatten, eveneens leiden tot een verlenging van de 
stagecomponent.  

6.1.4 Vergelijking met andere professionele bachelors 

- Wanneer we de opleiding vroedkunde vergelijken met andere professionele 
bachelors binnen het studiegebied Gezondheidszorg, stellen we vast dat het 
aandeel van stage in de opleiding vroedkunde groter is dan in de andere opleidingen. 
Het gemiddeld aantal studiepunten stage in enkele andere opleidingen binnen de 
gezondheidszorg: verpleegkunde (70 studiepunten), sociaal agogisch werk (36 
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studiepunten), ergotherapie (35 studiepunten), logopedie (30 studiepunten) en 
voeding- en dieetleer (25 studiepunten).  

- De huidige studieomvang van drie jaar is dezelfde als van andere professionele 
bacheloropleidingen in de gezondheidszorg zoals verpleegkunde, ergotherapie, 
logopedie/audiologie, biomedische laboratoriumtechnologie, voedings- en 
dieetkunde, medische beeldvorming, optiek en optometrie. Een afwijking voor de 
bachelor vroedkunde zet de onderlinge verhoudingen binnen opleiding en werkveld 
onder druk.  

6.1.5 De professionele bacheloropleiding leidt autonome professionals op  

- Een basisdoelstelling van een professionele bacheloropleiding is het 
ontwikkelen van de fundamentele basiskennis om als autonome professional 
verantwoordelijkheid te nemen.  

6.1.6 “Levenslang leren” dient centraal geplaatst te worden 

- Het uitbreiden van de studieomvang zal het bestaande probleem van hoge 
instroom en grote uitval niet oplossen. Een mogelijke verruiming van de 
studieomvang is in de huidige maatschappelijke context niet wenselijk. Een 
uitbreiding van de studieomvang zal studenten eerder afschrikken en de opleiding 
niet noodzakelijk aantrekkelijker maken. Wel moet de opleiding de vroedvrouw een 
open attitude ten aanzien van levenslang leren bijbrengen, zodat de vroedvrouw zich 
continu kan ontwikkelen. Het is pas binnen een reële werksetting en via echte 
werkervaring dat de vroedvrouw zich volledig zal kunnen ontplooien. 

- Telkens een uitbreiding van de studieomvang voorstellen in functie van 
(technologische) evoluties, lijkt niet de oplossing. Het is de taak van de 
opleiding dat studenten die opgeleid worden, ook nog in 2040 als professional 
inzetbaar zijn.  

o Een eenzijdige uitbreiding van de studieomvang lijkt niet dé enige en juiste 
oplossing te zijn om de bijkomende competenties te ontwikkelen. Het gevaar 
is niet ondenkbeeldig dat verdere (technologische) evoluties het werkveld over 
enkele jaren opnieuw confronteren met dezelfde vraag waarbij het niet 
verstandig is om telkens de studieomvang uit te breiden als antwoord hierop.  

o Het ontwikkelen en stimuleren van levenslang leren lijkt zinvoller dan een 
extra opleidingsjaar aan te bieden. Iedere vroedvrouw moet immers blijven 
werken aan de persoonlijke uitbouw van haar professionele loopbaan nadat 
ze haar diploma heeft behaald. Deze argumentatie werd ook door de 
visitatiecommissie7 geformuleerd: Voor de student is het onmogelijk het totale 
corpus aan kennis, inzicht en professioneel gedrag dat voor een vroedvrouw 
wenselijk is, tijdens de opleiding te verwerven. Dat is ook niet nodig want de 
noodzakelijke aspecten van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag 
zullen verder ontwikkeld worden tijdens de verdere loopbaan. 

o De visitatiecommissie8 meent dat het niet tot de opdracht van de 
basisopleidingen behoort om professionals te vormen die onmiddellijk 

                                                 
7  Visitatierapport, 2007 
8  Visitatierapport, 2007 
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inzetbaar zijn binnen alle gespecialiseerde domeinen: De bacheloropleiding 
dient in een voldoende brede basisvorming te voorzien die de afgestudeerde 
vroedvrouw toelaat om als beginnend beroepsbeoefenaar op een voldoende 
deskundige wijze de professionele akten uit te voeren. 

6.1.7 De plaats van de master in de vroedkunde in dit geheel 

- Er bestaat een degelijk uitgebouwd bachelor-mastersysteem: de master in de 
vroedkunde bouwt consequent verder op de basiscompetenties van de 
bachelor in de vroedkunde.  

o Momenteel kan de bachelor vroedkunde via een schakelprogramma 
doorstromen naar een master in de verpleegkunde en de vroedkunde, waarin 
naast leiderschap, ook de wetenschappelijke en geavanceerde klinische 
competenties van de vroedvrouw verder worden ontwikkeld. Deze 
masteropleiding wordt in de loop van 2008, aan de respectievelijke 
universiteiten, gevisiteerd. Het lijkt voorbarig om de huidige studieomvang van 
de bachelor uit te breiden. De combinatie bachelor-master lijkt momenteel in 
de verschillende associaties onvoldoende benut en bevat ongetwijfeld meer 
potentieel voor een gedifferentieerde groei.  

6.2 Argumenten voor een uitbreiding van de studieomvang naar 240 studiepunten 

De opleidingen vroedkunde binnen de associaties Antwerpen, Brussel en Gent9, de Vlaamse 
Organisatie voor Vroedvrouwen en de Nationale Neutrale Beroepsvereniging voor 
Verpleegkundigen en Vroedvrouwen zijn er voorstander van om de huidige minimale 
studieomvang van de opleiding bachelor in de vroedkunde op te trekken van 180 naar 240 
studiepunten. Zij stellen het volgende voor: de opleiding tot vroedvrouw wordt georganiseerd 
in het studiegebied Gezondheidszorg. De opleiding tot vroedvrouw is een volwaardige en 
autonome bacheloropleiding die na vier jaar voltijds onderwijs of 240 studiepunten, 
bekrachtigd wordt met het diploma van bachelor in de vroedkunde en houder ervan de 
beroepstitel van ‘vroedvrouw’ verleent. 

6.2.1 Argumentatie vanuit het nieuwe opleidingsprofiel  

- De nummering van de kerncompetenties en de onderliggende competenties (= 
deelcompetenties) volgt deze van het nieuwe opleidingsprofiel. 

- De argumentatie is gebaseerd op de volgende documenten:  

o KB nr. 78 van 10 november 1967 gewijzigd door de Gezondheidswet van 13 
december 2006 en de Programmawet van 1 maart 2007; 

o KB van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van 
vroedvrouw, gewijzigd door het KB van 8 juni 2007; 

o het ‘Beroepsprofiel van de Belgische vroedvrouw’ (NRVV, 18/12/2006); 

o het nieuwe opleidingsprofiel. 

 

                                                 
9  Binnen de Associatie Antwerpen zijn er 2 opleidingen bachelor in de vroedkunde; binnen de Associaties 

Brussel en Gent is er telkens 1 opleiding bachelor in de vroedkunde. 
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Kerncom-
petenties 

Deelcom-
petenties 

Argumentatie voor uitbreiding van de huidige 
studieomvang 

Extra 
SP 

1. 1.2 

1.5 

1.8 

- Deze kerncompetentie dient autonoom uitgevoerd te 
kunnen worden op “niveau 6”10 en valt bijgevolg onder de 
medische bevoegdheden en dus ook onder de medische 
aansprakelijkheid11.  

- De eerstelijnszorg dient versterkt te worden (zie punt 
5.2.2, argumentatie vanuit het visitatierapport). 

- De preventieve zorgverlening door vroedvrouwen zal in 
de toekomst aan belang winnen. De actuele zorg door 
vroedvrouwen kent al een evolutie, zoals onderstaande 
gegevens aantonen: 

 Het aantal erkende vroedvrouwen, geregistreerd in 
het RIZIV, is gestegen van 4734 in 2002 tot 5467 in 2006. 
Het aantal verlossingen in die periode nam eveneens toe 
van 7118 in 2003 tot 9569 in 2006.12  

 In vergelijking met de cijfers van 2002, werden de 
vroedvrouwen in 2005 meer betrokken bij de begeleiding 
van zwangeren. Bovendien nam ook het aantal consultaties 
per begeleide zwangere toe.13 Dat deze stijging te wijten 
was aan een wijziging in de nomenclatuur duidt op een 
duidelijke beleidsvisie inzake eerstelijnszorg door de 
vroedvrouw. 

 Op kwalitatief vlak is volgende uitspraak uit een 
studie van het RIZIV14 naar de evolutie van het aantal 
keizersneden veelzeggend: Begeleiding van bevalling en 
arbeid, bespreking van verwachtingen en percepties, 
objectieve informatie voor de toekomstige ouders 
aangaande bevallingsmethodes en hun respectievelijke 
risico’s, zijn allen elementen die momenteel verwaarloosd 
worden terwijl zij van groot belang zijn bij de beslissing over 
de manier van bevallen.15 Deze begeleiding is bij uitstek het 
domein van de vroedvrouw. 

 De SPE-registratie toont aan dat de laagste 
outcome voor moeder en kind verbonden is aan een laag 
opleidingsniveau en zwakke sociale situatie. De 
vroedvrouw kan bij de start van nieuw leven een nog 
grotere structurele bijdrage leveren in de preventieve zorg. 

- Versterking van de eerstelijn en preventie betekent ook 

35 

                                                 
10  Zie Discussienota ‘Kwalificaties en competenties’, Brussel, 2006 
11  KB van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw 
12  Bron: http://www.riziv.fgov.be/information/nl/statistics/health/2006/pdf/statisticshealth2006all.pdf 
13  IMA-AIM. (2007). Prenatale zorg in België in 2005. Een studie van het Intermutualistisch Agentschap. 
14  IMA-AIM. (2006). Gebruik van keizersneden in België: algemene evolutie en discrepanties. Een studie van het 

intermutualistisch agentschap. 
15  Johanson J., Newburn, M., Macfarlane A. Has the medicalisation of childbirth gone too far? BMJ 2002; 324; 

892-895. 
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dat de afstuderende vroedvrouw goed getraind moet zijn 
om aan risicoselectie te doen. De basis voor de 
beginnende professional hoort versterkt te worden. Dit kan 
enkel door bijkomende tijd te voorzien om dit in 
praktijksituaties aan te leren en te beoordelen. 

- Ook borstvoeding moet meer aandacht krijgen. Dat dit  
de moeder-kindbinding bevordert wordt expliciet 
ondersteund door het invoeren van het BFH-label als FOD-
initiatief. 

 1.3 

1.9 

De vraag naar prenatale diagnostiek en 
preconceptionele counseling stijgt. Dit vraagt bijkomende 
training van de student vroedvrouw.  

 1.6 

 

Er is verhoogde aandacht nodig voor het kunnen kaderen 
van het geboorteproces in een veranderde 
maatschappelijke context (zie kerncompetentie 3). 

 1.10 

 

Er is bijkomende training in risicoselectie nodig in de 
authentieke beroepscontext. 

 1.11 

 

Deze afzonderlijke deelcompetentie verwijst naar de 
uitbreiding van de bevoegdheden voor de vroedvrouw in de 
Gezondheidswet van 13 december 2006. Bijkomende 
studietijd, zowel theoretisch als praktisch, voor 
bekkenbodemproblematiek in het kader van preventie en 
detectie is noodzakelijk. 

In de plenumvergadering van de Federale Raad van 
Vroedvrouwen 22/04/2008 is als richtlijn geopteerd voor 
een basisopleiding van 30 uren + het opstellen van een 
bilan.  

 1.12 

 

Deze afzonderlijke deelcompetentie verwijst naar de 
uitbreiding van de bevoegdheden voor de vroedvrouw in de 
Gezondheidswet van 13 december 2006. Bijkomende 
studietijd is nodig voor echografie16 als een aanvullende 
techniek voor het stellen van een diagnose en als basis 
voor de bijkomende opleiding tot bijzondere 
beroepsbekwaamheid inzake het verrichten van een niet-
morfologische echografie.  

 1.13 

 

Deze afzonderlijke deelcompetentie verwijst naar de 
uitbreiding van de bevoegdheden voor de vroedvrouw in de 
Gezondheidswet van 13 december 2006. Bijkomende 
studietijd is noodzakelijk voor het aspect voorschrijven 
van geneesmiddelen. 

Deze bevoegdheid vraagt immers om een diepgaander 
inzicht in aspecten van farmacologie, meer dan in het 
huidige curriculum wordt aangeboden. Hoeveel 

                                                 
16  Zie definitief verslag werkgroep echografie van de Federale Raad van de Vroedvrouwen 
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studiepunten de uitbreiding bedraagt, hangt af van de 
definitieve uitvoeringsmodaliteiten en –criteria. 

In het advies van de plenaire vergadering van de Federale 
Raad van Vroedvrouwen (22/04/2008) ligt 30 contacturen 
vast. 

In het vierjarig curriculum van de opleidingen in Frankrijk 
wordt 50 uren theoretisch onderwijs besteed aan 
farmacologie. 

 

2 2.1 

 

- De evolutie en vertechnisering in de geneeskunde is ook 
voelbaar op het terrein van de verloskunde, waardoor 
bijkomende studietijd algemene pathologie noodzakelijk 
is, met inbegrip van stages. 

Ter illustratie: beginnende professionals dienen de STAN 
standaard te kennen en er is meer tijd nodig voor NICU en 
MIC (zie punt 5.2.2: argumentatie vanuit het 
visitatierapport). 

- Tijdens het baringsproces wordt vaak 
anesthesie/analgesie toegediend. Er zijn bijkomende 
competenties nodig betreffende o.a. epidurale verdoving 
omwille van de uitbreiding van de bevoegdheid.  

- Een afgestudeerde vroedvrouw hoort te kunnen hechten. 
De student dient hiervoor meer leerkansen te krijgen in een 
authentieke beroepscontext (zie punt 5.2.2: argumentatie 
vanuit het visitatierapport). 

15 

3 

 

 Een veranderde maatschappelijke context uit zich in meer 
complexe gezinssituaties (nieuw samengestelde gezinnen, 
de multiculturele samenleving, differentiatie partners). 
Vroedvrouwen moeten hierop voorbereid worden in hun 
opleiding. Bijkomende specifieke competenties zijn nodig 
om preventie via gezondheidspromotie en 
opvoedingsondersteuning te realiseren. 

1 

4 4.1 

 

Seksuele en relationele vorming geven, is een belangrijke 
preventieve taak en een basiscompetentie voor de 
vroedvrouw. Dit verdient een vaste plaats in de opleiding 
van elke student (zie ook deelcompetenties 1.2, 1.5 en 1.8). 

 4.3 

 

De vroedvrouw kan nog een veel belangrijkere rol spelen in 
het aanleren van de basisprincipes voor een gezonde 
levensstijl en gezond seksueel en relationeel gedrag (zie 
ook deelcompetenties 1.2, 1.5, 1.8 en 4.1). 

 4.4 

 

Men hecht steeds meer belang aan voorlichting over 
anticonceptie/conceptie en preconceptionele zorg voor 
familieplanning en de psychosociale beleving ervan. 

 4.6 

 

Er is nood aan bijkomende kennis naar aanleiding van de 
juridische wijzigingen en de belangrijke impact ervan op 

4 
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de aansprakelijkheid van de vroedvrouw. 

 4.7 

 

Er wordt steeds meer belang gehecht aan genetica, 
prenatale diagnostiek en preconceptionele counseling 
(zie deelcompetenties 1.3 en 1.9). 

 4.8 

 

Er dient geïnvesteerd te worden in bijkomende theorie en 
praktijk rond de sub- en infertiliteitproblematiek op 
medisch, ethisch, juridisch en psychosociaal vlak. 

 

5 5.1 

5.4 

 

- Het opstarten van een zelfstandige praktijk met alle 
aspecten die daaraan verbonden zijn, moet meer aandacht 
krijgen (zie deelcompetenties 1.2, 1.5 en 1.8). 

- Door de veranderende maatschappij en de daaraan 
verbonden evolutie op verloskundig gebied dringen er zich 
veel meer ethische vragen op binnen dit domein zoals 
rond draagmoederschap, adoptie, euthanasie bij 
pasgeborenen, abortus,… 

 5.5 

 

De vroedvrouw zal in de toekomst als 
eerstelijnszorgverstrekker meer en meer de zorg 
coördineren. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen 
opnemen, dient in de opleiding voldoende studietijd te gaan 
naar kennis van de officiële en niet-officiële instanties met 
betrekking tot de gezondheidszorg en de sociale en 
educatief georiënteerde instellingen. 

2 

6 6.3 

 

- De online registratie is volop in ontwikkeling. Er is meer 
tijd nodig voor het kwaliteitsvol registreren van gegevens. 

- Er is meer aandacht nodig voor de profilering van 'de 
vroedvrouw in de wereld' (zie punt 2: argumentatie vanuit 
het visitatierapport). 

- Hetzelfde geldt voor het ontwikkelen van een attitude 
inzake professionalisering. 

1 

7  Er dient een ruimer accent gelegd te worden op de eigen 
bijdrage aan een kwaliteitsvolle praktijkvoering op basis 
van evidence-based midwifery. 

1 

8  Dit is een bijkomende kerncompetentie van de vroedvrouw, 
hetgeen meer tijd vergt om o.a. het coachen van studenten 
en nieuwe collega’s te trainen, conflicthantering…  

1 

  Totaal aantal bijkomende studiepunten 60 

6.2.2 Argumentatie vanuit het visitatierapport (Onderwijsvisitatie Vroedkunde, 
VLHORA, 09/02/2007) 

- Bevestiging van de grote ontwikkelingen in het domein: Zowel de positie, het 
beroep van de vroedvrouw alsook de opleiding hebben in de loop van de jaren heel 
wat ontwikkelingen gekend op nationaal en internationaal gebied (p. 21). 
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- Bevestiging van een bijzondere situatie met opleidingen van een verschillende 
studieomvang in België: Het is opmerkelijk dat de opleiding Vroedkunde in de 
Waalse Gemeenschap in 1995 herschikt werd tot een vierjarige studie met een 
gemeenschappelijke basis met de opleiding Verpleegkunde. De verschillende 
studieomvang in België vormt een hinderpaal voor de (inter)nationale transparantie 
(p. 21).  

- Trends en internationale ontwikkelingen in de beroepsuitoefening: 

o Er bestaat een tendens om aan de vroedvrouwen in de eerste lijn een grotere 
zelfstandigheid en autonomie toe te kennen. Een aanpassing van het KB 
nr. 78 ligt in de lijn van de verwachtingen (p.18). 

o De oprichting van kraam- en geboortecentra, samen met de internationale 
aandacht voor de zelfstandig handelende vroedvrouw, stelt grotere eisen 
aan de verantwoordelijkheden van de vroedvrouwen die daar 
functioneren (p.18). 

o Deze ontwikkelingen vergroten het spanningsveld tussen de normale 
verloskunde uitgevoerd door de vroedvrouw en de rol van helper in de eerder 
medisch georiënteerde verloskunde van de gynaecologen. Bovendien neemt 
het aantal gynaecologen af, wat dit spanningsveld in de toekomst alleen 
maar zal doen toenemen. (p.18). 

o Er is een sterke toename van (hoog)technologische interventies in het 
normale perinatale gebeuren, (…). Hierdoor wordt een grotere mate van 
specialisatie gevraagd van de vroedvrouw (p.18). 

o De bacheloropleidingen dienen in een voldoende brede basisvorming te 
voorzien die de afgestudeerde vroedvrouw toelaat om als een beginnend 
beroepsbeoefenaar op een voldoende deskundige wijze de professionele 
taken uit te voeren (p. 25). 

- Doelstellingen van de opleiding en bezorgdheid: 

o De visitatiecommissie vraagt bijzondere aandacht in alle opleidingen voor het 
voldoende kunnen beheersen van de vaardigheid hechten. Ook de 
risicoselectie en de beslisvaardigheid zijn aspecten die onvoldoende aan 
bod komen in de meeste opleidingen. Meer aandacht voor stages lopen in 
de eerste lijn zou hiervoor een oplossing kunnen bieden (p.26). 

o De commissie vraagt de opleidingen meer aandacht te besteden aan de 
Europese context van het werkveld voor de vroedvrouw. Dit vereist het 
voorzien van meer vroedkundige vaardigheden in het programma, ook deze 
die in de Vlaamse praktijk niet altijd courant in gebruik zijn  (p. 26). 

- Programma/stages: De opleidingen zijn afhankelijk van de ziekenhuizen waarmee 
zij samenwerken voor het organiseren en beoordelen van de stages voor studenten. 
Een probleem hierbij is het feit dat de hogescholen de stagegevers materieel niet 
(kunnen) belonen. Het blijkt dan een permanente evenwichtsoefening om eisen te 
stellen aan de stagementoren, zoals vorming van de stagementoren ten aanzien van 
begeleiding en beoordeling. Dat is niet het probleem van één hogeschool, maar een 
Vlaams probleem, zodat naar het oordeel van de commissie daarvoor op Vlaams 
niveau een oplossing gevonden moet worden (p. 29). 
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- Probleem betreffende het aantal uit te voeren prestaties volgens de EU-
richtlijnen:  

o Een probleem dat eigen is aan de stages in de opleiding bachelor in de 
Vroedkunde vormen de Europese richtlijnen betreffende de minimaal uit te 
voeren prestaties. Vooral studenten, maar ook stagebegeleiders laten het 
behalen van deze kwantitatieve normen primeren op de inhoudelijke 
vereisten. Onderwijs, Volksgezondheid en de Europese richtlijngevers dienen 
zich samen te bezinnen over de invulling van de praktische 
vormingscomponent (p. 29). 

o Alle actoren binnen het stagegebeuren – vooral studenten, maar ook 
begeleiders en mentoren – zijn sterk gericht op het behalen van de Europese 
kwantitatieve minimumnormen, waarbij in bepaalde hogescholen de 
studenten “extra diensten moeten doen om voldoende bevallingen te halen” 
bovenop hun “berekende” studiebelasting (p. 30). 

6.2.3 Argumentatie vanuit de situatie in België 

- Het Beroepsprofiel van de Belgische vroedvrouw is continu geëvolueerd: het 
Beroepsprofiel van de vroedvrouw is een document dat voor het eerst officieel 
opgesteld werd in 1993 door een werkgroep vroedvrouwen van de 
Wetenschappelijke Vereniging voor Verpleegkundigen en Vroedvrouwen. Het kende 
een eerste aanpassing in 1996, naar aanleiding van de inrichting van de driejarige 
autonome opleiding tot vroedvrouw in 1995. Op vraag van minister Tavernier werd 
door een werkgroep van de Federale Raad voor Vroedvrouwen het ‘Belgisch 
beroepsprofiel van de vroedvrouw’ geschreven, een document dat goedgekeurd werd 
in de plenaire vergadering van de Federale Raad voor Vroedvrouwen op 21 februari 
2002. In de plenumvergadering van 3 oktober 2002 stemde een meerderheid voor de 
uitbreiding van de studieomvang naar 240 SP (5 ja, 1 onthouding, 1 nieuw lid neemt 
niet deel aan de stemming). Op de plenumvergadering van Federale Raad voor 
Vroedvrouwen van 5 juli 2005 werden opnieuw aanpassingen aan het beroepsprofiel 
voorgesteld en goedgekeurd. Een laatste aanpassing gebeurde op vraag van 
minister Demotte, naar aanleiding van bijkomende bevoegdheden in de 
Gezondheidswet van december 2006, en werd goedgekeurd in de plenaire 
vergadering van 18 december 2006. De Gezondheidswet van 13 december 2006 
kan men zien als een aanvulling op het huidige beroepsprofiel. In deze 
Gezondheidswet heeft de vroedvrouw een afzonderlijk hoofdstuk gekregen waarin de 
3 bevoegdheden van de vroedvrouw worden opgesomd: autonoom, in samenspraak/ 
overleg, als gedelegeerde. Dit benadrukt de 3 niveaus waarop de Belgische 
vroedvrouw inzetbaar is, dit in tegenstelling tot veel andere Europese landen. 

- Beroepsverenigingen 

o De Vlaamse vereniging voor vroedvrouwen (VLOV) overhandigde, naar 
aanleiding van de stemming in de Federale Raad, in december 2002 een 
rapport aan de toenmalige minister van Onderwijs, mevrouw Vanderpoorten, 
waarin de argumenten voor een vierjarige opleiding werden toegelicht. Deze 
argumenten werden geformuleerd op verschillende vlakken en zijn nog steeds 
van toepassing. Ze werden reeds aangehaald in bovenvermelde argumenten. 
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o De Nationale Neutrale Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en 
Vroedvrouwen (NNBVV) onderschrijft, sinds de oprichting van de VLOV, 
volledig de visie van de VLOV. 

o Samen met de twee Franstalige beroepsverenigingen zetelt de VLOV in de 
Belgian Midwives Association (BMA). De BMA beklemtoont duidelijk de 
noodzaak van een vierjarige “autonome” (onafhankelijk van de 
verpleegkundeopleiding) opleiding bachelor in de vroedkunde met een 
studieomvang van 240 studiepunten. 

- Vlaamse versus Franstalige Gemeenschap: Naast bovenstaande inhoudelijke 
motivatie wordt dankzij dit voorstel ook een verschillende studieomvang in België 
voor de opleiding bachelor in de vroedkunde weggewerkt. Een gelijke studieomvang 
in België vormt een belangrijke maatregel om de (inter)nationale transparantie te 
verhogen (zie ook punt 5.2.2 in de argumentatie vanuit het visitatierapport). In deze 
context kan gerefereerd worden naar een van de conclusies uit de workshop EU 
directives: more meaningful now than ever? onder leiding van Kirstin Belfrage op de 
Educational conference van de European Midwives Association, Berlijn 2007: 
Different health systems are an obstacle (concerning the problems that midwives in 
some countries are not able to perform the full scope of activities cfr the EU Directive 
2005/36/EC). Every region has an own way of education. At first unifying of education 
on national level has to take place (www.europeanmidwives.eu). 

6.2.4 Argumentatie vanuit internationaal perspectief 

Het staat vast dat er grote verschillen bestaan in Europa, alsook in de onderwijsinstellingen 
per land. Deze verschillen kwamen ook tot uiting op het Educational congress van de 
European Midwives Association in Berlijn, december 2007. Dat de problematiek actueel is, 
bewijst ook een internationaal congres voor de vroedvrouwen dat in juni 2008 in Glasgow 
aan dit thema wordt gewijd. Voor een beschrijving van de specifieke situatie van een aantal 
landen in Europa, zie bijlage 2. 

Algemene vaststellingen 

- De definitie van de vroedvrouw (WHO-definitie, Beroepsprofiel van de Belgische 
vroedvrouw, 2006) is algemeen aanvaard. 

- Er bestaat een consensus over de learning outcomes van de vroedvrouw dankzij de 
EU-richtlijnen en de internationaal goedgekeurde competenties geformuleerd door de 
International Confederation of Midwives.  

- Europa streeft sinds de Bolognaverklaring gelijkwaardige Europese opleidingen na 
die de internationale mobiliteit beveiligen. De invoering van de bachelor–
masterstructuur geeft verduidelijking. In Europa zijn de huidige opleidingen 
professioneel gerichte bacheloropleidingen al dan niet met een specifieke 
masteropleiding voor de vroedvrouw. 

- Er bestaat een grote verscheidenheid aan instapcriteria, curricula en studieomvang/ 
studieweken/ academiejaren in de basisopleidingen. 

- De visie op opleiding in een land is nauw verbonden met de plaats die de vroedvrouw 
als professional in de gezondheidszorg krijgt. Daar waar de autonomie het grootst is 
bestaan ook de zwaarste instapcriteria en de langste studieduur (zie Frankrijk). Deze 
autonomie en medische verantwoordelijkheid is echter in alle Europese landen 
juridisch gelijk geregeld. Concreet komen verschillende beginnende professionals op 
de arbeidsmarkt. 

 14

http://www.europeanmidwives.eu/


Argumentatie vanuit de studie Les formations de sage-femme en Belgique17 

- Hoge studiebelasting in Vlaanderen door oa een klein aantal onderwijsweken 
(tov Nederland en Frankrijk): En Flandre, une incohérence de «bon sens» retient 
mon attention: si une année académique contient entre 1500 et 1800 heures, et que 
le nombre de semaines de l’année académique est de 36 (intégrant les éventuelles 6 
semaines de « sessions d’examens »), une étudiante aurait entre 41,7h et 50h (!) de 
travail à fournir par semaine, contre respectivement 37,6 à 41,7h en CFWB, 36,7 en 
France et 40h par semaine aux Pays-Bas. 

- Moeilijke vergelijkbaarheid in Europa, wat wil drie jaar voltijdse studie zeggen? 
Des directives européennes: déterminer une durée minimale, comme cela existe déjà 
actuellement, est indispensable; encore faut-il définir clairement, ce que signifie «3 
années spécifiques à temps plein» : étendue des années académiques? volume 
horaire? 

6.2.5 Waarom de huidige studieomvang niet behouden 

Het officiële opleidingsprofiel dat werd geschreven op vraag van de Vlaamse Onderwijsraad, 
naar aanleiding van de nakende visitatie van de hogescholen waar een autonome opleiding 
tot vroedvrouw werd aangeboden, dateert van 1998 (Vlor, Brussel, D/1998/6356/4).  
De hogescholen hebben de hierop gebaseerde opleidingsprofielen regelmatig aangepast, 
recent nog naar aanleiding van het oprichten van de BaMa-structuur en de visitatie in 2005-
2006:  

- Inhoudelijk wordt geschoven, gepuzzeld, geherstructureerd, maar niet geschrapt. 
- Verpleegkundige handelingen schrappen kan niet vermits de vroedvrouw in het 

werkveld alle nodige verpleegkundige handelingen binnen haar 
tewerkstellingsdomein (1e, 2e en 3e lijn!) moet kunnen toepassen. 

- De stageomvang verminderen is evenmin een optie. Integendeel, de Europese 
richtlijnen worden nu amper minimaal kwantitatief behaald en in de huidige structuur 
worden zelfs niet alle basisdomeinen door alle studenten doorlopen. 

- Momenteel worden als compromis een aantal basiscompetenties (zie argumentatie 
hierboven) aangeboden onder de vorm van postgraduaten en vormingssessies. Het 
behoud van de studieomvang van 180 studiepunten zou kunnen resulteren in een 
ongeremde groei van deze postgraduaten en voortgezette opleidingen. Dat zal een 
onduidelijke beroepstitel van “vroedvrouw” tot gevolg hebben. Maatschappelijk gezien 
komen gelijke onderwijskansen en gelijke kansen op de arbeidsplaats hierdoor in het 
gedrang.  

- Het is belangrijk dat gekozen wordt voor één opleiding tot vroedvrouw namelijk een 
kwalitatieve professional op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar, 
inzetbaar vandaag en voorbereid op de toekomst in de haar toegewezen domeinen 
van de gezondheidszorg, met duidelijke afspraken over permanente vorming en 
bijkomende beroepsbekwaamheden (echografie, bekkenbodemreëducatie) zoals de 
Gezondheidswet van 2006 en het recent aangepaste KB van ‘91 betreffende de 
uitvoering van het beroep van vroedvrouw voorschrijven. 

- Uitbreiding van de studieomvang getuigt van een toekomstgerichte visie op de 
vroedvrouw, gekaderd vanuit professionele argumenten over de evolutie van het 

                                                 
17  (Bossens, C. Les formations de sage-femme en Belgique. L’Herbe, est-elle plus verte ailleurs? Université 

Libre de Bruxelles, faculté de medicine, Ecole de santé publique. 2005-2006) 
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beroep en de gezondheidszorg in breed maatschappelijk perspectief en na evaluatie 
van de praktijk. Vlaanderen kan daarin een toonaangevende rol spelen die 
onbetwistbaar op internationale navolging zal kunnen rekenen. Op die manier wordt 
de vroedvrouw een sterkere professionele partner in het interdisciplinair 
gezondheidszorgbeleid. Ook internationaal, zowel binnen als buiten Europa, blijft de 
vroedvrouw in de toekomst een evenwaardig opgeleide partner. Het allerbelangrijkste 
is echter dat zij blijvend een kwaliteitsvolle zorg zal verlenen aan moeder en kind, het 
jonge gezin en alle zorgvragers waarvoor zij van grote betekenis kan zijn op vlak van 
de preventie en de bevordering van een gezond en normaal geboorteproces. Het is 
meegenomen dat dit bijkomend een kostenbesparing in de gezondheidszorg kan 
betekenen.  

7 Bijkomende opmerkingen van de raad 

De raad betreurt dat de sector geen consensusvoorstel kon doen. De raad vraagt dat de 
minister bij het vastleggen van de minimale studieomvang, zeker bij een eventuele 
uitbreiding, ook rekening zou houden met de problematiek van de werkdruk en de 
studiekosten. Met betrekking tot dit laatste merkt de raad op dat langer studeren ook uitstel 
van wedde betekent. Dit kan een negatieve invloed hebben op de instroom en de 
democratisering van de opleiding.  
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Bijlage 2: Informatie over enkele landen in Europa 
 
 

Hieronder wordt aan de hand van een aantal voorbeelden aangetoond, dat de studieomvang 
en instapcriteria in de verschillende Europese landen erg divers zijn. Er werd voor 
Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland gekozen omdat deze landen door hun nabijheid 
mogelijkerwijs Vlaamse stagestudenten aantrekken. Deze buitenlandse opleidingen moeten 
uiteraard in hun specifieke nationale context bekeken worden.  

België (vroedvrouw / Sage-femme) 

Verschillende opleidingsomvang in Vlaanderen en Wallonië geeft de complexiteit van dit 
onderwerp aan.  

Nederland (verloskundige) 

Instapcriterium 

Toelating via een selectieprocedure:  

1. primaire criteria: 
- minimaal HAVO of vergelijkbare opleiding met de eindexamenvakken biologie en 
scheikunde 
- Instroomprofielen: Natuur en gezondheid of Natuur en Techniek, inclusief het vak 
biologie. 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling (NT2, 
staatsexamen niveau 2). 

2. loting: alle aanmelders die voldoen aan primaire criteria worden uitgenodigd voor 
selectieprocedure. Er vindt een loting plaats voor toewijzing van de opleidingsplaats. 

3. secundaire criteria: sociale intelligentietest (afname per computer), schrijven van een 
brief 

4. decentrale selectie voor de kandidaten die geslaagd zijn voor de sociale 
intelligentietest. Dit bestaat uit een motivatiegesprek. Het gesprek wordt afgenomen 
op basis van de brief in fase 3. 

5. HBV-regeling. Voor aanvang van de opleiding moet de kandidaat informatie hebben 
verschaft over een recente HBV-bloedbepaling (HbsAg-bepaling) teneinde 
dragerschap uit te sluiten (niet ouder dan 3 maanden) OF de officiële documenten 
voor te leggen waarop immuunstatus na volledige vaccinatie vermeld staat. Zonder 
deze informatie wordt de aanmelder NIET tot de opleiding toegelaten. Het 
vaccinatietraject HBV start direct na aanvang van de opleiding. 

6. Kandidaat-studenten die een negatief Bindend Studie Advies hebben gekregen van 
een van de opleidingen tot verloskundige, komen niet in aanmerking voor een 
opleidingsplaats op een andere opleiding.  

Opleidingsduur:  

4 jaar, enkel mogelijk in voltijdse studie 



Opleidingstructuur 

- Propedeusejaar (1ste jaar) met oriëntatie op studie en beroep. Alle facetten van het 
beroep en de opleiding komen aan bod. De student kan zich een realistisch beeld 
vormen en nagaan of het voldoet aan verwachtingen. Tevens is dit een selectiejaar: 
is de student al dan niet geschikt? 

- Kernfase (2de en 3de jaar) met verbreding en verdieping van verloskundige kennis en 
vaardigheden. 

- Eindfase (4de jaar) is gericht op zelfstandig handelen in complexe situaties, 
verplaatsen van kennis en vaardigheden naar praktijkvoering, kennismaking met 
nieuwe contexten en mogelijkheid tot individuele differentiatie.  

- De opleiding bestaat uit 168 studiepunten: minstens 68 SP theoretisch onderwijs, 
minstens 81 SP stage, 6SP afstudeeropdracht, 13SP keuze van de instelling. 

Bevoegdheden  

- Na diplomering, beëdiging en inschrijving in het BIG-register heeft men de 
bevoegdheden van Nederlands Verloskundige. Deze bevoegdheden zijn geregeld bij 
de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).  

- Verloskundigen die werken in de tweede of derde lijn volgen een bijkomende 
opleiding, vaak een Klinische Master in de Verloskunde. 

Beroepsvereniging  

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. 

Frankrijk (Sage-femme) 

Instapcriterium 

- slagen voor het ingangsexamen (slechts 1/11 kandidaten slaagt gemiddeld) voor 
geneeskunde, tandheelkunde en apotheker; 

- 1 jaar geneeskunde afgewerkt hebben; 
- toegelaten worden via een instroomgesprek; 
- doktersattest met verklaring van lichamelijke en psychische geschiktheid voor 

opleiding en uitoefening van het beroep. 

Opleidingsduur 

- 5 jaar, waarvan 1 jaar geneeskunde. 
- Programma van de vierjarige opleiding bevat reeds lange tijd de 

bevoegdheidsuitbreiding die in de huidige gezondheidswet opgenomen is. Grote 
verschilpunten met de huidige opleidingen in Vlaanderen is de studietijd voor 
anesthesie en reanimatie (55 u.), farmacologie (51u), het aantal stageweken (105 
weken in totaal) en de diversiteit van stagediensten. In Vlaanderen kent men een 
gemiddelde van 40 tot 50 weken stage op enkele verschillende werkdomeinen van de 
vroedvrouw. Alle studenten doen in Frankrijk effectief stage op een dienst voor 
bekkenbodemreëducatie en een stage echografie.  

Ref. Arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-
femme. Ministère délégué a la Santé, Ministère de l’éducation nationale :  
« La formation initiale doit amener les étudiants à l’exercice d’une compétence 
médicale et d’une réelle responsabilité. Parallèlement à l’acquisition du savoir 
médical, cette formation permet de développer, d’une part des qualités 
d’analyse et de synthèse qui permettront aux futurs practiciens de participer à 
la politique de santé publique du pays, d’autre part des qualités humaines et 



relationnelles pour une meilleure prise en charge possible des patientes. Elle 
doit permettre, en outre, la construction d’une identité professionnelle et 
l’apprentissage des différents modes d’exercice. 
Le programme de la première phase des etudes (1ère et 2e année) met 
l’accent sur la connaissance de la physiologie et vise à donner aux étudiants 
une maîtrise de l’obstétrique normale. Les connaissances acquises au cours 
de la deuxième phase (2e et 4e année d’études) leur permettront d’identifier 
rapidement les pathologies et de jouer ainsi un rôle essentiel dans la 
prévention des grossesses à risque.  
C’est ainsi qu’il est apparu souhaitable de développer plusieurs axes : 

le renforcement de l’enseignement de l’obstétrique, de la gynécologie, de 
la pédiatrie et en particulier de la néonatologie ; 

l’élargissement à des enseignements de sciences humaines ; 
l’acquisition d’outils méthodologiques pour la recherche.  

  La 1ère phase a une duréé de 104 semaines (54 semaines enseignement 
 clinique) 
 La 2e phase a une duréé de 92 semaines (51 semaines enseignement 
 clinique) » 

Diploma  

Ondanks een studie van 5 jaar staat het diploma gelijk met een bachelordiploma van 3 jaar.  

Bevoegdheden  

Idem Europa 

Opmerkingen 

- Beperkt voorschrijfrecht. 
- Het uitvoeren van een echografie in het kader van toezicht op de zwangerschap 

behoort tot de standaardactiviteiten van de vroedvrouw. 
- De vroedvrouw volgt ook de pathologische zwangerschap op, op voorschrift van de 

gynaecoloog. 
- In het postpartum is de vroedvrouw bevoegd voor de urologische en gynaecologische 

reëducatie van de bekkenbodem. 

Beroepsverenigingen 

o.a. Association Nationale des Sages-Femmes Libérales,  Collège National des Sages-
Femmes, Conseil national de L’Ordre des sages-Femmes (CNOSF) 

Duitsland (Hebamme) 

Instapcriterium  

- Realschule of een gelijkaardige opleiding voltooid hebben of Hauptschule en 
minimum 2 jaar beroepsopleiding voltooid hebben;  

- selectieprocedure via motivatiebrief: de opleiding beslist of een student al dan niet 
mag starten; 

- minstens 17 jaar zijn; 
- een goede gezondheid hebben. 

Opleidingsduur 

- 3 jaar en omvat 3000 uren praktijk en 1600 uren theorie.  
- Een verpleegkundige kan de opleiding in 2 jaar volgen. 



Opleiding 

- Er zijn 58 vroedvrouwenscholen die behoren tot de federale bevoegdheid van het 
Ministerie van Onderwijs (overkoepelend voor alle Bundesländer). 

- Elke opleidingsplaats is onderdeel van een ziekenhuis. De studenten werken 
grotendeels als werknemer in het ziekenhuis en krijgen daarvoor een beperkte 
verloning.  

Bevoegdheid  

- Er zijn zowel zelfstandige vroedvrouwen als vroedvrouwen verbonden aan een 
ziekenhuis. Zelfstandige vroedvrouwen mogen o.a. bevallingen thuis, in een 
geboortehuis of in een ziekenhuis waarmee ze verbonden zijn, doen. 

- In Duitsland wordt de holistische geneeskunde algemeen geaccepteerd en toegepast: 
accupunctuur, acupressuur en massagetherapieën worden voornamelijk tijdens de 
arbeid toegepast.  

Engeland (midwife)1 

Instapcriterium  

- The minimum academic standard of pre-registration programmes of midwifery 
education is that of diploma of higher education.  

- Those entering a midwifery programme of education at an approved educational 
institution shall not be less than 17 years and six months of age.  

Opleidingsduur  

- The length of a pre-registration midwifery programme of education shall not be less 
than three years in length (equivalent to 156 weeks full-time), and each year shall 
contain 45 programmed weeks). 

- Where the student is already registered with the NMC, as a nurse level 1 (adult), the 
length of the pre-registration midwifery programme of education shall not be less than 
18 months (equivalent to 78 weeks full-time) or an equivalent pro-rata part-time 
period).  

 

                                                 
1  Nursing & Midwifery council. Standards of proficiency for pre-registration midwifery education, London, 

http://www.nmc-uk.org.  

http://www.nmc-uk.org/
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