Verzorgende IG,
met uitstroom kraamzorg
Doel
U wordt als kraamverzorgende ingezet bij een gezin in de periode voor, tijdens en na een bevalling.
Naast de zorg voor moeder en kind geeft u voorlichting en instructie, observeert de gezondheid van
moeder en kind en zorgt voor een goede start. Het is veelzijdig werk waarin u veel met andere
mensen te maken hebt, die op dat moment van uw steun afhankelijk zijn. Een belangrijk
aandachtspunt daarbij is dat u de zelfredzaamheid bevordert.
Daarnaast wordt u geacht mee te denken over de te verlenen zorg en de planning daarvan. Uw werk
verricht u in dienst van een organisatie kraamzorg.

Doelgroep
Als kraamverzorgende is het belangrijk dat u goed met mensen om kunt gaan. U kunt u goed inleven
in wat er omgaat in de moeder en het gezin. U kunt goed met kinderen omgaan. Daarnaast wordt er
van u verwacht dat u met kennis van zaken uw beroep uitoefent vanuit een professionele houding. U
kunt u snel aanpassen aan nieuwe omstandigheden, u bent praktisch en handig. U kunt een
huishouden goed organiseren en daarbij rekening houden met de privacy van de zorgvrager.

Inhoud
De opleiding is competentiegericht opgezet. Bij competenties gaat het om het totaal van kennis,
inzicht, vaardigheden en gedrag. Deze heeft u nodig om uw beroep goed uit te kunnen oefenen. Het
gaat er niet alleen om dat u wéét hoe het zou moeten, maar dat u het ook zo doet! In de opleiding
wordt hieraan, vooral in praktische situaties, veel aandacht besteed.
De opleiding is verdeeld in drie delen. U werkt aan deze delen op school en in de praktijk. U wordt op
eindniveau getoetst met zogenoemde Proeven van Bekwaamheid, die in de beroepspraktijk worden
afgelegd. Naast vak inhoudelijke opdrachten, komen Nederlands en rekenen op niveau 3 aanbod.
Als u alle proeven heeft behaald en de opdrachten van school heeft afgerond, ontvangt u het
diploma verzorgende IG uitstroom kraamzorg.

Toelatingsvoorwaarden
•

minimumleeftijd van 21 jaar (harde eis)

•

diploma vmbo theoretische leerweg

•

diploma mavo

•

overgangsbewijs van 3 naar 4 havo

•

gelijkwaardig opleidingsniveau

•

goede beheersing van de Nederlandse taal

•

een passende werkplek in de kraamzorg

•

beschikking hebben over een rijbewijs en auto

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure. U wordt voor een intake uitgenodigd
wanneer u een leer- en of werkplek heeft.

Studiebelasting
De opleiding begint met een introductie. De eerste 5 weken gaat u 4 dagen naar school. Daarna
wisselen school en beroepspraktijkvorming (BPV) elkaar af: gedurende langere periode werk je in de
BPV, met af en toe een week school.
De praktijk (BPV) bedraagt gemiddeld 4 keer 9-10 weken. Tijdens deze praktijkperiode bekwaamt u
zich in de verschillende vaardigheden die bij het beroep horen. De omvang van uw
leer/arbeidsovereenkomst bedraagt minimaal 24 uur per week.
Het is de bedoeling dat u zelf vóór aanvang van de opleiding op zoek gaat naar een leerplaats bij een
leerbedrijf.

Duur
De opleiding duurt ca één volledig jaar. U volgt de opleiding kraamverzorgende in een combinatie
van werken en leren, waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen.

Startdata
De opleiding start half september 2019.

Examen
Er zijn meerdere toetsmomenten per jaar. Op school hebt u te maken met schooltoetsen. Deze
toetsen geven een indruk van uw vorderingen in de theorie. Naar aanleiding van deze resultaten
vinden loopbaangesprekken plaats. Het uiteindelijke examen wordt meerendeels tijdens de BPV
afgelegd met de Proeven van Bekwaamheid. Als u alle proeven behorende bij de opleiding met een
voldoende heeft afgelegd, heeft u recht op het branche-erkende diploma Kraamverzorgende.

Leslocatie
MBO Amersfoort

