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Heb je ook wel eens gedacht aan een 

leuke baan in de kraamzorg? 

Is het jouw droom om tijdens je werk iets te betekenen voor anderen? Wij bieden je een ultieme kans!

Je bent aanwezig bij het begin van een nieuw leven en mag met jouw talenten de ouders ondersteunen in 

een nieuwe periode van hun leven samen met hun kindje. Het werken in de kraamzorg is extra uitdagend 

omdat je daadwerkelijk iets voor een gezin kunt betekenen in een bijzondere periode. Persoonlijke zorg, 

coaching en aandacht voor het gezin en voor onze medewerkers staan voorop bij Kraamzorg Betuwe en 

Gelderse Vallei. 

Spreekt dit je aan?! 
 
Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei biedt je de kans om de 
opleiding Verzorgende IG niveau 3, specialisatie kraamzorg te 
volgen middels een werk-leer-traject. 
Op het MBO College volg je de theorie samen met andere 
leerling kraamverzorgenden. Na het afronden van 6 schoolwe-
ken start je met werken in onze gezinnen en word je begeleid 
door onze deskundige werkbegeleiders. 
Een hecht team staat om jou heen zodat je alle ruimte krijgt 
om jezelf te ontwikkelen tot een deskundige kraamverzorgen-
de. 
 

Wat bieden wij? 
 
Een afgestemd werk-leer-traject met vanaf de start van je op-
leiding een salaris, een stabiele en betrokken werkgever, 
baangarantie na het behalen van je diploma en doorgroei   
mogelijkheden. 

Meer weten? 

 
Wil je weten of Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei jou kan 
bieden wat je nodig hebt? 
Dan ben je op 6 september van harte welkom op ons kantoor 
in Kesteren, Nedereindsestraat 30B. Tussen 10:00 uur en 
20:00 uur staat de koffie/thee voor je klaar. 
 
Tijdens deze dag zijn onze (leerling) kraamverzorgenden aan-
wezig om hun ervaring met het volgen van de opleiding en het 
werken in de kraamzorg met je te delen. Uiteraard maak je 
ook kennis met ons als werkgever en kun je alle vragen die je 
hebt stellen. 
 
Ben je al overtuigd en wil je graag solliciteren? Dat kan altijd! 
We ontvangen graag je sollicitatiebrief samen met je CV via 
info@bgvallei.nl.  

Open dag 

6  
september 

Ben je al kraamverzorgende? Of heb je een diploma maar 

ben je niet meer bevoegd en bekwaam?  

Ook dan zijn we op zoek naar jou!   

mailto:info@bgvallei.nl
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Wil jij ook in dit prachtige vak aan de slag? 

Kom kennis maken! 

‘Elke week is weer anders, elk gezin uniek, je staat gezinnen bij op een     
belangrijk en bijzonder moment in hun leven.’  

  Bettine - Kraamverzorgende    

Open dag 

6 
september 

Ik ben 10 jaar geleden met collega Marianne gestart met de 

opleiding die Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei aanbood. 

Inmiddels is er veel veranderd, maar ik heb zeker geen spijt 

van deze keuze!  

Nadat de opleiding was afgerond, wist ik dat dit vak echt bij 
mij past! Het persoonlijke contact met de gezinnen, het be-
zoek wat komt en het contact met de overige zorgverleners 
binnen het gezin. Elke week is weer anders, elk gezin is uniek 
op zijn eigen manier. Daarnaast is de geboorte van en zorg 
voor een kindje bijzonder om mee te mogen maken.  
 
Je betekent daadwerkelijk iets, in de eerste week van één van 
de belangrijkste periodes binnen het gezin.  
 

Ben je al kraamverzorgende? Of heb je een 

diploma maar ben je niet meer bevoegd en 

bekwaam?  

Ook dan zijn we op zoek naar jou!   

Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei,  0488-482151, info@bgvallei.nl www.bgvallei.nl 

Inmiddels werk ik ook als werkbegeleider. Het geeft veel voldoening om een nieuwe collega te be-
geleiden en te zien groeien tijdens haar leerproces.  
 
Hoewel je zelfstandig werkt in je gezinnen zie je je collega's regelmatig bij een bijscholing of tijdens 
het werkoverleg. Het team bestaat uit een gezellige groep collega's met verschillende karakters, 
die samen een mooie eenheid met elkaar vormen. 


