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1. Samenvattend advies 

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) ontving op 4 december 2017 een 

aanvraag voor een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) voor de opleiding hbo-master Klinisch 

Verloskundige van de Hogeschool Rotterdam. De NVAO heeft daarop een panel van 

experts gevraagd om alle aangeleverde informatie te bestuderen, het programma met de 

afgevaardigden van de instelling en opleiding tijdens een locatiebezoek te bespreken en 

een concluderend oordeel uit te spreken over de kwaliteit van de nieuwe opleiding. 

 

De master Klinisch Verloskundige (MKV) beoogt klinisch verloskundigen op te leiden die als 

onderdeel van een team verloskundige zorgverleners in het ziekenhuis, de zorg dragen voor 

zwangere vrouwen met een verhoogd risico in een complexe situatie. De opleiding is 

afgeleid van de masteropleiding Physician Assistant (MPA), en dan specifiek de uitstroom-

variant klinisch verloskundige (MPA-KV) die de Hogeschool Rotterdam sinds 2005 aanbiedt. 

De nieuwe opleiding MKV wordt aangeboden in Rotterdam en in Nijmegen 

(nevenvestiging). De uitvoering van de opleiding op beide locaties valt onder volledige 

verantwoordelijkheid en organisatorisch beheer van de Hogeschool Rotterdam. Hierbij zal 

worden samengewerkt met Zuyd Hogeschool.  

 

Onderstaande overwegingen hebben een belangrijke rol gespeeld in de uiteindelijke 

beoordeling van het programma door het panel.  

 

Standaard 1 – Beoogde leerresultaten 

De eindkwalificaties van de MKV zijn volledig afgestemd op het Beroepsprofiel klinisch 

verloskundige en het door de beide beroepsgroepen (KNOV, Koninklijke Nederlandse 

Organisatie voor Verloskundigen, en NVOG, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 

Gynaecologie) opgestelde Opleidingsprofiel klinisch verloskundige. In navolging van dit 

profiel heeft de MKV kwalificerende eindtaken geformuleerd die zijn geordend naar 

competentiegebieden volgens het Canadian Medical Education Directions for Specialists 

(CanMEDS) systeem. Het panel heeft geconstateerd dat de relatie met de Dublin 

descriptoren voldoende is aangetoond en dat daarmee het masterniveau van de opleiding 

adequaat is verantwoord. Het panel concludeert dat de beoogde eindkwalificaties van de 

opleiding wat inhoud, niveau en oriëntatie betreft, zijn geconcretiseerd en goed aansluiten 

bij de eisen van het beroepenveld. De opleiding voldoet aan standaard 1.  

 

Standaard 2 – Leeromgeving  

De MKV heeft een studieomvang van 120 EC, met een doorlooptijd van twee jaar en wordt 

in een duale variant aangeboden. Het panel is van oordeel dat het programma logisch is 

opgebouwd met een goede verhouding tussen theoretisch onderwijs (binnenschoolse 

programma) en leren in de praktijk (buitenschoolse programma).  

 

De inhoud van het programma strookt volgens het panel met de doelstellingen van de 

opleiding MKV. De keuze van de vakken van het binnenschoolse programma is volgens het 

panel goed en de vakken zijn adequaat uitgewerkt. Het buitenschoolse programma biedt 

studenten de mogelijkheid om competenties te verwerven in de specifieke beroepscontext 

waarbij studenten zelf verantwoordelijk zijn voor de invulling en de beoordeling van het 

eigen leerproces. Dit past volgens het panel goed bij volwassenenonderwijs. De coach 

(docent van de opleiding) en de leermeester (gynaecoloog of master opgeleide klinisch 

verloskundige werkzaam op de werkplek van de student) begeleiden de student gedurende 

het buitenschoolse programma. Het panel is positief over de manier waarop de MKV de 
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leermeester zal voorbereiden en ondersteunen bij deze rol. De borging van de kwaliteit van 

de leeromgeving in het ziekenhuis is volgens het panel echter kwetsbaar. Het panel 

adviseert om minimale eisen te formuleren waaraan de werkplek moet voldoen zodat iedere 

individuele student voldoende leerkansen heeft. Het is volgens het panel van belang om 

onder andere eisen te stellen aan het minimum aantal gynaecologen dat werkzaam is 

binnen het ziekenhuis.  

 

Het panel heeft tijdens het bezoek een demonstratie gekregen van de manier waarop MPA-

KV het Electronic Portfolio and Assessment Support System (EPASS) momenteel inzet in 

het buitenschoolse programma. Het panel was hiervan onder de indruk.  

 

Het docententeam toont zich enthousiast, heeft veel expertise en vertegenwoordigt goed de 

verschillende aandachtsgebieden van het vak klinisch verloskundige. Het panel adviseert 

om goed te monitoren of het beoogde kernteam van 8 fte volstaat om dit nieuwe programma 

door te ontwikkelen en optimaal te organiseren op twee verschillende locaties. Ook 

adviseert het panel om de nodige aandacht te besteden aan de beoogde afstemming en 

synergie van docenten die afkomstig zijn van Hogeschool Rotterdam en Zuyd Hogeschool 

en de uniformiteit tussen de nevenvestiging en hoofdvestiging te waarborgen vooral naar 

inhoud en accenten binnen het programma. 

 

De opleidingsspecifieke voorzieningen op de leslocatie in Rotterdam zijn adequaat. Het 

panel vindt het essentieel om bij de keuze voor de leslocatie in Nijmegen ervoor te zorgen 

dat de opleidingsspecifieke voorzieningen minimaal van hetzelfde niveau zijn.  

 

Het panel is van mening dat het duale programma de studenten in staat stelt de beoogde 

eindkwalificaties te behalen en dat de onderwijsleeromgeving voor de MKV adequaat is 

ingericht. De opleiding voldoet aan standaard 2.  

 

Standaard 3 - Toetsing 

De opleiding beschikt over een passend toetskader met heldere uitgangspunten. Het panel 

heeft er vertrouwen in dat de opleidingsoverstijgende examencommissie, samen met de 

toetscommissie, haar taken naar behoren zal uitvoeren.  

 

De opleiding heeft in de competentiedekkingsmatrix inzichtelijk gemaakt in welke 

programmaonderdelen de kwalificerende eindtaken worden getoetst. De opleiding gebruikt 

in het binnenschoolse programma een brede mix van toetsvormen met als eindwerk de 

masterthesis. Het panel adviseert om beter inzichtelijk te maken hoe de verschillende 

onderdelen worden beoordeeld en hoe dit vervolgens leidt tot het eindcijfer. Volgens het 

panel zou bij de totstandkoming van dit eindcijfer de wetenschappelijke waarde sterker 

moeten meewegen dan de creatieve waarde en zouden deze twee aspecten elkaar niet 

mogen opheffen. Daarnaast pleit het panel ervoor om het oordeel over de masterthesis tot 

stand te laten komen volgens een blind vierogenmodel.  

 

Het buitenschoolse programma wordt getoetst aan de hand van korte praktijkbeoordelingen 

(KPB). In het portfolio assessment licht de student toe welke competentieontwikkeling hij 

heeft doorgemaakt aan de hand van de gestelde leerdoelen en de behaalde korte 

praktijkbeoordelingen, geïntegreerd met de theorie die is aangereikt in het binnenschools 

programma.  
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Het is volgens het panel essentieel dat alle studenten gedurende het buitenschoolse 

programma worden beoordeeld door voldoende verschillende personen. Het panel 

adviseert om goed te borgen dat dit minimale aantal wordt gerealiseerd bij studenten die 

werkzaam zijn in een kleinschalig ziekenhuis met een beperkt aantal gynaecologen/master 

opgeleide klinisch verloskundigen.  

 

Het panel concludeert dat sprake is van een goede afstemming tussen de toetsing en de 

onderwijsleeromgeving en dat de kwaliteit van de toetsing is geborgd door de 

opleidingsoverstijgende examencommissie en toetscommissie. De opleiding voldoet aan 

standaard 3. 

 

Standaard 4 – Gerealiseerde leerresultaten 

Voorafgaand aan het bezoek heeft het panel de mastertheses en de beoordelingen 

bestudeerd van vijftien recent afgestudeerden van de huidige MPA-KV. Tevens heeft het 

panel de eindassessments van dertien MPA-KV alumni bestudeerd. Op basis van deze 

mastertheses en eindassessments van de MPA-KV stelt het panel vast dat het niveau van 

de afgestudeerde studenten overeenkomt met de verwachtingen die het panel heeft van 

studenten van de nieuwe hbo-masteropleiding. De opleiding voldoet aan standaard 4.  

 

Het panel komt tot een positief eindoordeel ten aanzien van de kwaliteit van de nieuwe 

opleiding hbo-master Klinisch Verloskundige van de Hogeschool Rotterdam en adviseert de 

NVAO om overeenkomstig te besluiten. 

 

Den Haag, 23 april 2018 

 

Namens het panel ter beoordeling van de beperkt Toets nieuwe opleiding 

hbo-master Klinisch Verloskundige van de Hogeschool Rotterdam, 

 

 

 

 

prof. dr. Harry Hillen drs. Esther Poort 

 (voorzitter)  (secretaris) 
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2. Introductie 

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) ontving op 4 december 2017 een 

aanvraag voor een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) voor de opleiding hbo-master Klinisch 

Verloskundige (120EC; duaal) van de Hogeschool Rotterdam. Het succesvol doorlopen van 

een TNO-procedure is een voorwaarde om als opleiding door de NVAO te worden erkend. 

Met het keurmerk van de NVAO kunnen instellingen de bij de opleiding behorende wettelijk 

beschermde getuigschriften of diploma’s afgeven. Na de erkenning van de nieuwe opleiding 

zal de opleiding vallen onder de reguliere accreditatieprocedure. 

 

Het NVAO-panel van externe deskundigen is samengesteld als volgt:  

– Prof. dr. Harry Hillen, emeritus hoogleraar interne geneeskunde, MUMC+, Universiteit 

Maastricht (voorzitter); 

– Prof. dr. Katrien Beeckman, vroedvrouw, gastdocent verloskunde, Erasmushogeschool 

Brussel en Universiteit Antwerpen, coördinator Nursing and Midwifery research group UZ 

Brussel en Vrije Universiteit Brussel; 

– Drs. Anne-Marie Sluijs, klinisch verloskundige, onderzoeker en psycholoog, Afdeling 

verloskunde LUMC, Leiden; 

– Prof. dr. Sicco Scherjon, hoogleraar verloskunde, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen; 

–  Ilse Wissink BSc, masterstudent geneeskunde, Universiteit van Amsterdam, en student 

Master Health Economics, Policy and Law, Erasmus Universiteit Rotterdam (student-lid). 

 

Het panel is bijgestaan door Michèle Wera MA, beleidsmedewerker NVAO en 

procescoördinator, en drs. Esther Poort, secretaris. 

 

Bij de toetsing heeft het panel het Beoordelingskader voor de beperkte Toets nieuwe 

opleiding van de NVAO (Stcrt. 2016, nr 69458) in acht genomen. 

 

Het panel heeft zich aan de hand van de door de opleiding verstrekte documenten op de 

beoordeling voorbereid. Op 19 maart 2018 is het panel bij elkaar geweest. Op 20 maart 

2018 heeft het panel een locatiebezoek afgelegd. Het programma van het locatiebezoek is 

toegevoegd in bijlage 2. Na afloop van de gesprekken heeft het panel het geheel van 

bevindingen en overwegingen onderling besproken en vertaald naar voorlopige conclusies. 

Aan het eind van het bezoek heeft de panelvoorzitter die conclusies mondeling 

teruggekoppeld naar de opleiding. Het panel heeft de opleiding na afloop van het bezoek 

om aanvullende schriftelijke informatie gevraagd met betrekking tot de organisatie van de 

opleiding op de nevenvestiging Nijmegen, mede ter bevestiging van de mondelinge 

toelichting van de opleiding tijdens het locatiebezoek. Deze aanvulling heeft het panel 

betrokken in haar finale oordeelsvorming. 

 

Op basis van de bevindingen, overwegingen en conclusies heeft de secretaris een 

conceptadviesrapport opgesteld dat aan de panelleden is voorgelegd. Vervolgens heeft het 

panel dit concept van commentaar voorzien. Na een volgende redactieronde heeft de 

voorzitter het adviesrapport van 13 april 2018 vastgesteld. 

 

Het adviesrapport is op 13 april 2018 aan de opleiding voorgelegd ter controle op feitelijke 

onjuistheden. De opleiding heeft op 20 april 2018 gereageerd op het adviesrapport. Dit heeft 

geleid tot enkele tekstuele aanpassingen, waarna de voorzitter het definitieve rapport heeft 

vastgesteld op 23 april 2018. Het panel heeft dit advies in volledige onafhankelijkheid 

opgesteld en op 24 april 2018 aan de NVAO aangeboden.  



 

 

 

NVAO | Hogeschool Rotterdam hbo-master Klinisch Verloskundige 006330 |23 april 2018 | pagina 7 

3. Opleiding 

3.1. Algemeen 

Instelling: Hogeschool Rotterdam 

Opleiding:  hbo-master Klinisch Verloskundige 

Variant: duaal 

Graad: Master of Science  

Locaties: Rotterdam en Nijmegen (nevenvestiging) 

Studieomvang (EC):  120 EC 

CROHO-onderdeel: Gezondheidszorg (zoals bevestigd door het panel) 

3.2. Profiel instelling  

De master Klinisch Verloskundige (MKV) van de Hogeschool Rotterdam wordt 

ondergebracht bij de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR). De VAR is een 

samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC en bestaat uit 

de bacheloropleiding Verloskunde, de masteropleiding Physician Assistant – Klinisch 

Verloskundige (MPA-KV) en de Academische Werkplaats Geboortezorg & Perinatale 

Gezondheid. De VAR maakt onderdeel uit van het Instituut voor Gezondheidszorg (IvG). 

Het IvG verzorgt in totaal acht bacheloropleidingen en vijf masteropleidingen in het 

gezondheidszorgdomein. Daarnaast is de VAR ingebed in het Kenniscentrum Zorginnovatie 

van Hogeschool Rotterdam. Dit Kenniscentrum voert in samenwerking met (regionale) 

zorginstellingen onderzoek uit dat bijdraagt aan (de ontwikkeling van) het onderwijs van de 

opleidingen. Binnen het Kenniscentrum Zorginnovatie zijn dertien lectoren werkzaam die 

ieder een eigen onderzoeksgroep hebben, waaronder het lectoraat Verloskunde en 

Geboortezorg.  

3.3. Profiel opleiding 

De MKV is voor Hogeschool Rotterdam een nieuwe opleiding. De opleiding is afgeleid van 

de masteropleiding Physician Assistant (MPA), uitstroom-variant klinisch verloskundige 

(MPA-KV). Hogeschool Rotterdam biedt de MPA-KV aan sinds 2005. De nieuwe opleiding 

MKV zal onder volledige verantwoordelijkheid en organisatorisch beheer van Hogeschool 

Rotterdam worden uitgevoerd op twee verschillende locaties: Rotterdam en Nijmegen. 

Hierbij wordt samengewerkt met de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) Van Zuyd 

Hogeschool. Het curriculum van de MPA-KV (150 EC) en de bestaande docententeams van 

de MPA-KV en de AVM staan aan de basis van de nieuwe opleiding MKV. De MKV is een 

duale opleiding, duurt twee jaar en omvat 120 EC.  

 

Aanleiding voor de nieuwe MKV is het voornemen van de Koninklijke Nederlandse 

Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 

Gynaecologie (NVOG) om bij het ministerie voor Volksgezondheid Onderwijs en Sport 

(VWS) een aanvraag in te dienen tot de wettelijke erkenning van de klinisch verloskundige 

als specialistentitel. Deze erkenning zal door de formalisering van bevoegdheden bijdragen 

aan transparantie ten aanzien van de verloskundig voorbehouden handelingen van de 

klinisch verloskundige. De nieuwe opleiding MKV zal onderwijs bieden aan klinisch 

verloskundigen werkzaam binnen de diverse ziekenhuizen in Nederland en leiden tot 

registratie in het nog in te stellen specialistenregister voor klinisch verloskundigen. De 

registratie van de groep klinisch verloskundigen die al (lang) werkzaam is in deze functie, 

wordt in een separaat traject uitgewerkt.  
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4. Beoordeling 

Bij elke standaard geeft het panel zijn bevindingen, overwegingen en oordeel. De 

beoordeling is gebaseerd op de standaarden zoals beschreven in het Beoordelingskader 

voor de beperkte Toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2016, nr 69458). De 

beoordeling komt tot stand op basis van een discussie met ‘peers’ over de inhoud en 

kwaliteit van de opleiding. 

 

Per standaard geeft het panel een gemotiveerd oordeel op een driepuntsschaal: voldoet, 

voldoet ten dele of voldoet niet. Vervolgens geeft het panel een gemotiveerd eindoordeel 

over de kwaliteit van de opleiding, ook op een driepuntsschaal: positief, positief onder 

voorwaarden of negatief. 

4.1. Standaard 1: Beoogde leerresultaten 

De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn 

afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied en op 

internationale eisen. 

 

Bevindingen 

 

Beoogde eindkwalificaties 

Het doel van de MKV is het opleiden van klinisch verloskundigen die als onderdeel van een 

team verloskundige zorgverleners in het ziekenhuis, de zorg dragen voor zwangere 

vrouwen met een verhoogd risico in een complexe situatie. Zowel in de continuïteit tijdens 

de medische begeleiding tijdens de zwangerschap, baring en postpartum periode als in de 

continuïteit bij overige taken rondom deze patiënt treedt de klinisch verloskundige op als 

casemanager. De klinisch verloskundige combineert en integreert daartoe diens kennis en 

vaardigheden van de fysiologie en de pathologie van zwangerschap, baring en kraambed 

op een wetenschappelijk onderbouwde wijze. De afgestudeerde klinisch verloskundigen is 

in staat bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek op waarde te toetsen en toe te passen 

ten behoeve van een optimale zorg. Daarnaast dient de klinisch verloskundige over 

voldoende wetenschappelijke basis te beschikken om een praktijkgericht onderzoek op te 

zetten en uit te voeren. Tot slot beoogt de MKV klinisch verloskundigen op te leiden die 

onderwijskundige taken kunnen vervullen, zoals het begeleiden van studenten verloskunde, 

studenten verpleegkunde, coassistenten en arts-assistenten. 

 

Afstemming beroepenveld 

De beoogde leerresultaten van de MKV zijn gebaseerd op het Beroepsprofiel klinisch 

verloskundige (KNOV, 2013) en het Opleidingsprofiel klinisch verloskundige (Stuurgroep 

KNOV NVOG, 2015). Uitgangspunt van het beroepsprofiel is dat iedere klinisch 

verloskundige na afronding van de MKV beschikt over de noodzakelijke startcompetenties 

en zich ontwikkelt tot een zelfstandig bevoegde en gelijkwaardige gesprekspartner voor 

gynaecologen, gynaecologen in opleiding en eerstelijns verloskundigen als het gaat om 

diagnostiek, beleid en behandeling tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed met 

medische indicatie. 
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In navolging met het landelijk opgestelde Opleidingsprofiel klinisch verloskundige heeft de 

MKV de eindkwalificaties geordend naar competentiegebieden volgens het Canadian 

Medical Education Directions for Specialists (CanMEDS) systeem. Conform het CanMEDS 

framework worden zeven rollen onderscheiden: medisch deskundige, gezondheids-

bevorderaar, communicator, samenwerker, organisator/leider, academicus en 

beroepsbeoefenaar. De opleiding legt hierbij de focus op de rol van medisch deskundige. 

Per rol zijn (meerdere) kerncompetenties benoemd die vervolgens zijn vertaald in 

kwalificerende eindtaken.  

 

Ook sluit de MKV aan bij de nieuwe Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Deze standaard 

is in 2016 opgesteld door Zorginstituut Nederland en erkend door de KNOV en de NVOG. In 

deze standaard wordt beschreven dat zorgverleners op beleidsniveau een gedeelde visie 

hebben en zich baseren op evidence-based kennis. Het gezamenlijk opstellen van 

evidence-based richtlijnen, protocollen, zorgpaden en het uitvoeren van wetenschappelijk 

onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een 

nieuw taakgebied, namelijk ‘de wetenschappelijke basis van het beroep’. Dit taakgebied 

komt ook in de MKV uitgebreid aan bod middels de integratie van evidence-based practice 

op masterniveau in het gehele curriculum. 

 

Masterniveau 

Het Beroepsprofiel klinisch verloskundige benadrukt dat de klinisch verloskundige ten 

opzichte van de eerstelijns verloskundige aanvullende competenties nodig heeft binnen drie 

rollen, te weten organisator/leider, medisch deskundige en academicus. Voor de overige 

vier beroepsrollen zullen studenten zich van bachelor naar masterniveau gaan ontwikkelen, 

onder andere blijkend uit een toenemende mate van autonomie in de taakuitvoering van de 

klinisch verloskundigen. In de toetsingscriteria van de kwalificerende eindtaken gelden de 

Dublin descriptoren voor masterniveau als uitgangspunt voor de niveaubepaling.  

 

Het masterniveau van de opleiding blijkt daarnaast uit de nadruk binnen MKV op het 

ontwikkelen van de rol van academicus. Uitgangspunt hierbij is dat hiermee de basis wordt 

gelegd om eventueel over te gaan tot een PhD-traject.  

 

Overwegingen  

Mede gezien de huidige evoluties in de verloskunde naar steeds complexere zorg, 

onderschrijft het panel het belang van een hbo-opleiding voor verloskundigen op 

masterniveau. Het panel waardeert het dat binnen de MKV de focus ligt op de ontwikkeling 

van de medische deskundigheid en de daarbij behorende klinische vaardigheden. Het panel 

vindt het positief dat daarnaast veel aandacht is voor het ontwikkelen van zowel 

academische vaardigheden als vaardigheden gericht op het uitvoeren van onderwijstaken. 

De master opgeleide klinisch verloskundige zal op al deze domeinen volgens het panel een 

meerwaarde zijn voor de kwaliteit van zorg en de ontwikkelingen in de toekomst. 

 

Het panel is van oordeel dat de opleiding de eindkwalificaties op een duidelijke manier heeft 

uitgewerkt. Het panel vindt het positief dat deze eindkwalificaties volledig zijn afgestemd op 

het landelijk opgestelde Beroepsprofiel klinisch verloskundige en het Opleidingsprofiel 

klinisch verloskundige en dat de concrete uitwerking hiervan is gebaseerd op de zeven 

competentiegebieden conform de CanMEDS systematiek. De opleiding heeft hiermee 

volgens het panel een heldere en concrete invulling gegeven van de eindkwalificaties die 

goed aansluiten op de behoeften van het beroepenveld. 
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Het panel is van mening dat de relatie met de Dublin descriptoren voldoende is aangetoond 

en dat daarmee het masterniveau van de opleiding adequaat is verantwoord. Tijdens de 

gesprekken heeft het panel voldoende voorbeelden gekregen die het beoogde 

masterniveau bevestigen.  

 

Het panel merkt wel op dat er weinig afstemming met of oriëntatie op opleidingen in het 

buitenland is. Het panel begrijpt dat dit mede het gevolg is van de unieke wijze waarop de 

geboortezorg in Nederland is geregeld. Wel adviseert het panel om zowel nationale als 

internationale ontwikkelingen te volgen bij de doorontwikkeling van de opleiding en in 

contact te blijven met partnerberoepsgroepen om in te spelen op evoluties. Het panel vindt 

het vanuit dit oogpunt positief dat docenten zijn betrokken bij internationale verloskundige 

organisaties. 

 

Conclusie 

Het panel concludeert dat de beoogde eindkwalificaties van de opleiding wat inhoud, niveau 

en oriëntatie betreft, zijn geconcretiseerd en goed aansluiten bij de eisen van het 

beroepenveld. De opleiding voldoet aan standaard 1.  

4.2. Standaard 2: Onderwijsleeromgeving 

Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam maken 

het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren. 

 

Bevindingen 

 

Instroom 

Voor de start van de opleiding in september 2019 gaat de opleiding uit van een instroom 

van 25 studenten voor de locatie Rotterdam en 25 studenten voor de locatie Nijmegen. Voor 

inschrijving geldt als vooropleidingseis een BIG-registratie als verloskundige. Instromers zijn 

in het bezit van een bachelordiploma verloskundige of vergelijkbaar (buitenlands) diploma. 

Daarnaast moet de aspirant student een opleidingsplek hebben als klinisch verloskundige 

voor minimaal 0,5 fte en minimaal een half jaar werkervaring als verloskundige hebben. 

Aanmelding en toetsing van deelnemers vinden plaats via de toelatings- en toets 

procedures van Hogeschool Rotterdam. 

 

Didactisch uitgangspunten en opzet curriculum  

De MKV is een tweejarige, duale opleiding met een omvang van 120 European Credits 

(EC). De opleiding kent een binnenschoolsprogramma (60 EC) en een 

buitenschoolsprogramma (60 EC), aangeboden als een geïntegreerd geheel. 

 

De MKV zal werken volgens het model van competentiegericht leren waarbij een belangrijk 

deel van de competenties worden verworven tijdens het buitenschoolse programma. 

Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het leren plaats vindt in een concrete beroepscontext 

met voldoende systematische begeleiding, rekening houdend met de individuele 

mogelijkheden en behoeften van de student. De begeleiding door de coach (een docent van 

de opleiding) speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast hanteert de opleiding in het 

buitenschoolse programma het meester-gezel model (cognitive-apprenticeship model).  
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Een gemiddelde studie-werkweek bedraagt gemiddeld 40 uur en bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

− minimaal twee dagen op de eigen werkplek 

− halve dag stage 

− één onderwijsdag op de hogeschool  

− zelfstudie (8 -14 uur). 

 

Gezien het duale karakter van de opleiding wordt uitgegaan van een aanstelling van 

minimaal 0,5 fte, waarbij de stage plaatsvindt binnen de aanstelling. 

 

Binnenschools programma 

De opleiding onderscheidt de volgende vier leerlijnen: 

1. Medische lijn: verdieping en verbreding van de reeds bestaande medische kennis die is 

verworven tijdens de bacheloropleiding; 

2. Leerlijn klinische vaardigheden: ontwikkeling van vaardigheden die klinisch 

verloskundigen tijdens de diverse dagelijkse werkzaamheden veelvuldig toepassen (o.a. 

afnemen van een algemene anamnese, echoscopie en foetale bewaking zoals het 

beoordelen van een cardiotocografisch onderzoek (CTG).  

3. Wetenschappelijke lijn: studenten leren in deze lijn wetenschappelijke bevindingen 

kritisch te beoordelen en ontwikkelen een wetenschappelijke houding; 

4. Professionalisering: studenten worden op geïntegreerde wijze geconfronteerd met 

professioneel handelen en daarbij gestimuleerd tot het nemen van verantwoordelijkheid 

voor de eigen professionele ontwikkeling. 

 

De leerlijnen zijn gericht op het ontwikkelen van de eerder genoemde zeven beroepsrollen. 

Ze lopen parallel aan elkaar en ondersteunen elkaar bij de competentie ontwikkeling van de 

student. In de vier leerlijnen wordt de theoretische onderbouwing voor alle 

opleidingsspecifieke eindkwalificaties behandeld en getoetst in verschillende 

leerarrangementen. Iedere leerlijn bestaat uit drie of vier leerarrangementen.  

 

De opleiding heeft in bijlage 3 van het informatiedossier de leerarrangementen van het 

binnenschoolse programma uit het eerste studiejaar uitgewerkt. Hierbij is vermeld aan 

welke doelstellingen, competenties en eindkwalificaties wordt gewerkt, welke werkvormen 

worden toegepast en op welke wijze er wordt getoetst. 

 

Om nader inzicht te krijgen in de inhoud en het niveau van de aangeboden leerstof heeft het 

panel tijdens het bezoek het studiemateriaal, de studenteninformatie en de bijbehorende 

toetsen van vier leerarrangementen bekeken: 

− obstetrische problematiek semester 1 en 2  

− praktische klinische vaardigheden/klinisch redeneren semester 1 en 2 

− pathologie jaar 2 (EC) semester 3 en 4 

− skills & drills, didactiek, triage semester 3 en 4. 

 

Het panel heeft tijdens het bezoek gesproken met zes studenten en alumni van de huidige 

opleiding MPA-KV. Zij gaven aan het binnenschoolse programma van de opleiding als 

stimulerend te ervaren en dat de inhoud goed aansluit op het praktijkgedeelte van de 

opleiding. Ze zijn naast hun werkzaamheden en stages gemiddeld vier avonden in de week 

met de opleiding bezig. De studenten gaven aan dat het programma intensief is en veel van 

hen vraagt maar over het geheel genomen studeerbaar is. 
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Buitenschools programma 

Binnen het ‘buitenschools leren’ ofwel ‘werkplekleren’ staan de praktijkopdrachten centraal. 

Deze praktijkopdrachten voert de student voor een belangrijk deel uit op de eigen werkplek 

(minimaal twee dagen per week). Onder begeleiding van een leermeester verwerft de 

student bekwaamheid om medische taken zelfstandig over te nemen van de gynaecoloog. 

Leermeesters zijn medisch specialisten of master opgeleide klinisch verloskundigen en als 

zodanig vakinhoudelijk deskundig. 

 

Van de studenten wordt verwacht dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen 

leerproces en deze verantwoordelijkheid vertalen in een praktijkleerplan waarbij de student 

in samenspraak met haar leermeester persoonlijke leerdoelen vaststelt waar zij tijdens de 

opleiding aan werkt. De realisatie van deze persoonlijke leerdoelen vindt plaats aan de hand 

van het praktijkleerplan en de autorisatielijst medische taken en medicatie, opgesteld door 

student en leermeester onder begeleiding van de coach (docent van de opleiding). Het 

panel heeft tijdens het bezoek een demonstratie gekregen van de wijze waarop de opleiding 

MPA-KV momenteel EPASS (Electronic Portfolio and Assessment Support System) inzet 

om de leerdoelen en de competentie ontwikkeling van de student te volgen.  

 

Het informatiedossier bevat een beschrijving van enkele voorbeelden van de 

praktijkopdrachten (onderdeel van bijlage 3 uit het informatiedossier). De praktijkopdrachten 

en stageopdrachten voor de nieuwe opleiding MKV zullen worden gebundeld in een 

praktijkwerkboek. Dit praktijkwerkboek was ten tijde van het visitatiebezoek nog niet 

beschikbaar. Wel heeft het panel het praktijkwerkboek voor de huidige MPA-KV ingezien.  

 

Naast het leren op de eigen werkplek besteden studenten 14 EC aan stages, waarvan 6 EC 

aan stages gynaecologie en echoscopie, en 8 EC keuzestages. Studenten kiezen zelf 

minimaal drie verschillende keuzestages. Uitgangspunt hierbij is dat deze drie stages 

zorgen voor verdere verdieping en verbreding buiten het eigen specialisme. Tijdens het 

bezoek is met het management besproken of het wenselijk is om het aantal keuzestages te 

beperken waardoor er meer mogelijkheid is voor verdieping tijdens de stage. Het 

management gaf aan dat studenten de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor een 

verlenging van een keuzestage.  

 

De leermeester van de student speelt een cruciale rol bij de begeleiding van de student op 

de werkplek. De kwaliteit van de leermeester borgt de opleiding in teach-the-teacher 

bijeenkomsten, schriftelijke informatie voor leermeesters, nauwe contacten en 

overlegmomenten tussen de coach en de leermeester en regelmatige evaluaties tussen 

student, coach en leermeester. Tijdens het bezoek heeft het panel het programma van de 

bijeenkomsten voor de leermeesters en de informatiebrochure voor de leermeester van de 

MPA-KV ingezien.  

 

Tijdens het bezoek is benadrukt dat studenten zelf veel verantwoordelijkheid dragen als het 

gaat om het borgen van de kwaliteit van de leeromgeving in het algemeen en dat de coach 

die hen begeleidt hierbij een belangrijke rol heeft. Voordat de student start met de opleiding 

heeft zij met goed gevolg de pre masterbijeenkomst bijgewoond. Bij de start van de 

opleiding vindt een werkplekassessment plaats waarbij zowel de coach, de leermeester als 

de student aanwezig zijn. Ook bezoekt de coach twee- tot driemaal tijdens de opleidings-

periode de werkplek van de student.  
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De studenten en alumni van de MPA-KV met wie het panel heeft gesproken, waren 

enthousiast over het praktijkgedeelte van de opleiding. Zij gaven aan dat het moment 

waarop zij met de opleiding begonnen, de werkvloer daadwerkelijk verandert tot een 

leervloer. Zij waren tevreden over de kwaliteit van hun eigen werkplek en de begeleiding 

van zowel de leermeester als de coach. Wel gaven verschillende studenten aan dat hun 

coach gedurende hun opleiding vertrok en dat de overdracht naar de nieuwe coach niet 

altijd naar tevredenheid verliep. 

 

De studenten en alumni gaven aan dat de opleiding adequaat reageert indien blijkt dat de 

werkplek minder goed voldoet en dat indien nodig wordt uitgeweken naar een andere leer-

plek. De studenten en alumni benadrukten dat dit slechts een enkele keer is voorgekomen 

in hun studentencohort. 

 

Verschil tussen nieuwe opleiding MKV en de bestaande opleiding MPA-KV 

Het curriculum van de huidige MPA-KV (150 EC) heeft als basis gediend voor de nieuw 

ontwikkelde MKV. Voorafgaand aan het visitatiebezoek heeft het panel een aanvullend 

document ontvangen waarin het verschil tussen beide opleidingen is toegelicht en hoe het 

de reductie van 30 EC tot stand is gekomen. Hierbij hebben de volgende overwegingen een 

rol gespeeld: 

− MPA-KV leidt studenten op tot het Physician Assistants, een breed beroep met daarnaast 

een gerichte uitstroom naar Klinisch Verloskundige. Door de breedheid van het beroep 

PA is het curriculum van de MPA-KV op verschillende onderdelen breder ingestoken om 

het uiteindelijke beroepsbeeld te behalen; breder dan wat wenselijk wordt geacht voor de 

MKV.  

− De instroom bij de MPA-KV is veelal een groep zittende verloskundigen geweest, die al 

langere tijd geleden de bachelor hebben afgerond. De instroom van de MKV richt zich 

vooral op studenten die onlangs een bachelor hebben afgerond. De bachelor 

Verloskunde heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een betere voorbereiding op de 

competentie onderzoek, waardoor de MKV haar curriculum hierop aan kan passen.  

− Bij de MPA-KV wordt uitgegaan van een verplichte aanstelling in een ziekenhuis van 0,8 

fte. In de nieuwe opleiding is dit 0,5 fte. 

− In de MKV worden bepaalde vakken gecombineerd, bijvoorbeeld praktische klinische 

vaardigheden en klinisch redeneren. Dit levert een ‘slimme besparing’ op binnen de EC’s.  

 

Docenten  

Hogeschool Rotterdam is verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting 

van de MKV op de locaties Rotterdam en Nijmegen. Alle docenten zijn in dienst van of 

gedetacheerd naar Hogeschool Rotterdam en vallen voor de uitvoering van de opleiding 

MKV onder de verantwoordelijkheid van Hogeschool Rotterdam. Eén onderwijsmanager en 

één docententeam zullen op beide locaties hetzelfde programma verzorgen. Op de 

nevenvestiging in Nijmegen zal een lokaal gestationeerde locatiecoördinator de 

organisatorische coördinatie van de MKV uitvoeren. 

 

Op basis van een instroom van 25 studenten per locatie en acht contacturen per lesweek, is 

uitgegaan van een kernteam van in totaal circa 8 fte, aangevuld met gastdocenten uit het 

werkveld. De docentstudentratio komt daarmee op 1:14.  

 

Tijdens het bezoek begreep het panel dat alle docenten van het kernteam over een Basis 

Kwalificatie Onderwijs (BKO) beschikken en dat de docenten die verantwoordelijk zijn voor 
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de examinering tevens over de Basis Kwalificatie Examinering of Senior Kwalificatie 

Examinering (BKE/SKE) beschikken.  

 

Het panel heeft gesproken met een vertegenwoordiging van de beoogde docenten van het 

kernteam. Dit betrof onder andere docenten van de huidige opleiding MPA-KV. Zij gaven 

aan dat het kernteam van deze opleiding momenteel uit circa 3,5 fte bestaat en dat dit 

volstaat om deze opleiding met een gemiddelde instroom van 25 studenten per jaar te 

realiseren. Wel gaven zij aan dat dit een drukke baan betreft en dat soms sprake is van een 

spanningsveld tussen de taken en toegekende uren.  

 

Curriculumraad, opleidingscommissie en beroepenveldcommissie 

De opleiding zal beschikken over één curriculumraad, één opleidingscommissie en één 

beroepenveldcommissie (adviesraad), die functioneren voor beide leslocaties. Het panel 

begreep tijdens het bezoek dat de opleidingscommissie uit minimaal één student van iedere 

jaargang zal bestaan.  

 

De opleidingslocatie en opleidingsspecifieke voorzieningen 

Het onderwijs op de locatie Rotterdam wordt gegeven aan de Rochussenstraat. De 

opleiding beschikt daar over diverse praktijklokalen, waaronder een verloskamer met 

bijbehorende apparatuur zoals een echoscopie-apparaat. De studenten kunnen via de 

uitleenbalie van het IvG oefenmaterialen lenen voor de voorbereiding van bepaalde 

leerarrangementen. Verder zijn er computerwerkplekken en kleine werkruimtes waar 

studenten zelfstandig aan opdrachten kunnen werken. In de mediatheek van zowel 

Hogeschool Rotterdam als Zuyd Hogeschool is alle verplichte literatuur aanwezig, evenals 

(inter)nationale publicaties en tijdschriften op relevante vakgebieden. Docenten en 

studenten krijgen daarnaast toegang tot de (digitale) mediatheek van het Erasmus MC en 

zo mogelijk ook het Radboudumc. 

 

Tijdens het bezoek heeft het panel de verloskamer, de mediatheek, de ‘skills and drills 

setting’ en de werkruimtes voor de studenten op de locatie Rotterdam bezocht. Voor het 

onderwijs op de locatie Nijmegen zal in de samenwerking met het Radboudumc gezocht 

worden naar een geschikte ruimte. Studenten in Nijmegen zullen naar verwachting gebruik 

kunnen maken van de onderwijsvoorzieningen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en/of 

de Radboud Universiteit. 

 

Overwegingen 

 

Instroomcriteria 

Het panel is van mening dat de opleiding heldere instroomcriteria hanteert en dat het 

programma aansluit bij de kwalificaties van instromende studenten. Het panel acht het 

aannemelijk dat een jaarlijkse instroom van 25 studenten op elke locatie kan worden 

gerealiseerd.  

 

Didactisch uitgangspunten en opzet curriculum  

Het panel is van oordeel dat het programma logisch is opgebouwd met een goede 

verhouding tussen theoretisch onderwijs en leren in de praktijk. Het panel waardeert de 

duale opzet waardoor studenten de mogelijkheid hebben om competenties te verwerven in 

de specifieke beroepscontext. Het panel is van mening dat deze duale opzet van het 

programma goed aansluit op de werkervaring en leerbehoefte van de studenten. 
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Het panel had aanvankelijk vraagtekens of acht uur contactonderwijs voldoende is om de 

leerdoelen van het programma te realiseren. De gesprekken tijdens het bezoek en de 

bestudeerde materialen hebben het panel er echter van overtuigd dat sprake is van een 

goed opgezet en doordacht programma waarbij de contacturen efficiënt en optimaal worden 

benut. Wel adviseert het panel om ervoor te waken dat het programma studeerbaar is en 

goed te monitoren of het haalbaar is om het programma dat voorheen 150 EC bevatte 

(MPA-KV), in 120 EC kan worden gerealiseerd.  

 

Binnenschoolse programma 

Het informatiedossier bevat volgens het panel een heldere gedetailleerde uitwerking van het 

binnenschoolse programma. De inhoud van de verschillende programmaonderdelen strookt 

volgens het panel met de doelstellingen van de opleiding MKV.  

 

De keuze van de vakken is volgens het panel goed en de vakken zijn adequaat uitgewerkt. 

Zo heeft het panel een positieve indruk gekregen van het bestudeerde studiemateriaal van 

de vier opgevraagde leerarrangementen. Deze zijn volgens het panel logisch opgebouwd 

met een duidelijke ontwikkellijn binnen de leerarrangementen. Ook is de voorgeschreven 

literatuur in de ogen van het panel adequaat om tot het gewenste niveau te komen.  

 

Aanvankelijk miste het panel in het theoretisch programma het onderwerp ethiek. Tijdens de 

gesprekken die het panel met de verantwoordelijken heeft gevoerd, heeft het panel 

vernomen dat ethiek in het programma wel degelijk aan de orde komt. Het panel adviseert 

evenwel om dit onderwerp een prominentere plek in het curriculum te geven. Daarnaast 

adviseert het panel om voor bepaalde vakken te overwegen om het aantal te behandelen 

onderwerpen te beperken zodat er meer diepgang kan worden gezocht voor de te 

behandelen onderwerpen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de onderwerpen bij farmacotherapie. 

 

Buitenschoolse programma 

Het praktijkwerkboek voor de huidige studenten van de MPA-KV biedt volgens het panel 

een heldere beschrijving voor studenten over wat van hen wordt verwacht tijdens het 

buitenschoolse programma. Het panel betreurt het dat dit praktijkwerkboek voor de MPA-KV 

nog niet is omgezet naar de nieuwe opleiding MKV. Deze omzetting had het panel beter in 

de gelegenheid gesteld om een goed beeld te vormen hoe de praktijk voor deze nieuwe 

opleiding wordt vormgegeven.  

 

Het panel vindt het positief dat studenten verantwoordelijk zijn voor de invulling en ook de 

beoordeling van hun eigen leerproces tijdens het buitenschoolse programma. Dit past 

volgens het panel goed bij volwassenenonderwijs en zorgt voor een optimale afstemming 

van de leeromgeving op de persoonlijke leerdoelen en uitgangssituatie van de individuele 

student. Deze diversiteit in de leeromgeving draagt volgens het panel tevens bij aan de 

hoge intrinsieke motivatie van de student. 

 

Aangezien de helft van de opleiding in de praktijk plaatsvindt, is het volgens het panel 

essentieel om veel aandacht te besteden aan de borging van de kwaliteit van de 

praktijkwerkplekken. De leermeester speelt hierbij een cruciale rol. Het panel heeft een 

positieve indruk gekregen van de manier waarop de MKV de leermeester zal voorbereiden 

en ondersteunen bij deze rol. Het panel is van mening dat de borging van de kwaliteit van 

de leeromgeving in het ziekenhuis in het algemeen kwetsbaar is en adviseert om minimale 

eisen te formuleren waar deze werkplek aan zou moeten voldoen. Vanuit dit oogpunt vindt 

het panel het positief dat er standaard een werkplekassessment plaatsvindt voordat de 



 

 

 

NVAO | Hogeschool Rotterdam hbo-master Klinisch Verloskundige 006330 |23 april 2018 | pagina 16 

student aan de opleiding begint. Het panel adviseert om deze werkplekassessments een 

meer formele status te geven en minimale eisen te formuleren waar de werkplek aan moet 

voldoen zodat iedere individuele student voldoende leerkansen heeft. Volgens het panel is 

het wenselijk om onder andere eisen te stellen ten aanzien van het minimum aantal 

gynaecologen dat werkzaam is binnen het ziekenhuis. Dit is volgens het panel cruciaal 

gezien de belangrijke rol die de gynaecologen vervullen bij het beoordelen van de 

gerealiseerde competenties van de student (zie verder standaard 3).  

 

Het panel was onder de indruk van de manier waarop de opleiding MPA-KV EPASS 

momenteel inzet in het buitenschoolse programma. 

 

Volgens het panel biedt de opsplitsing van 8 EC keuzestages in drie afzonderlijke stages 

weinig mogelijkheden tot verdieping. Het panel adviseert om het minimum van drie 

keuzestages los te laten en te kiezen voor één of twee langere stages waardoor studenten 

zich meer kunnen verdiepen.  

 

Docenten  

Het panel is onder de indruk van de deskundigheid en betrokkenheid van het beoogde 

docententeam. De verschillende aandachtsgebieden van het vak klinisch verloskundigen 

zijn volgens het panel goed vertegenwoordigd in het team van kerndocenten. Ook vindt het 

panel het positief dat extern deskundigen, waaronder medisch specialisten, worden 

ingeschakeld voor specifieke vakinhoudelijke onderwerpen. Om het programma op beide 

locaties op een identieke manier uit te kunnen voeren, is het volgens het panel cruciaal dat 

er zoveel mogelijk één docententeam komt voor beide locaties. Het panel adviseert om veel 

aandacht te besteden aan de beoogde afstemming en synergie van docenten die afkomstig 

zijn van Hogeschool Rotterdam en Zuyd Hogeschool, en de uniformiteit tussen de 

nevenvestiging en hoofdvestiging te waarborgen vooral naar inhoud en accenten binnen het 

programma. 

 

Het panel is van mening dat een kernteam docenten van circa 8 fte in principe volstaat om 

het programma op twee locaties uit te kunnen voeren. Dit oordeel is mede gebaseerd op de 

ervaringen met de MPA-KV. Wel adviseert het panel om goed te monitoren of de beoogde  

8 fte in de praktijk voldoende is om dit nieuwe programma door te ontwikkelen en optimaal 

te organiseren op twee locaties. Ook adviseert het panel om aandacht te besteden aan de 

overdracht indien een docent vertrekt. Dit geldt met name voor de overdracht tussen 

coaches met betrekking tot begeleiding van individuele studenten.  

 

Curriculumraad, opleidingscommissie en beroepenveldcommissie 

Het panel juicht het toe dat ten behoeve van de uitvoering en borging van de MKV sprake is 

van één opleidingscommissie en één curriculumcommissie. Het panel vindt het essentieel 

dat in de opleidingscommissie studenten vertegenwoordigd zijn van beide leslocaties.  

 

De opleidingslocatie en opleidingsspecifieke voorzieningen  

De opleidingsspecifieke voorzieningen op de leslocatie in Rotterdam zijn volgens het panel 

adequaat. Wel adviseert het panel om oog te hebben voor vernieuwingen waaronder 

technologische ontwikkelingen. Het panel vindt het positief dat de voorzieningen in 

Rotterdam zijn ingebed in een groter instituut voor gezondheidszorgopleidingen. Aangezien 

de leslocatie in Nijmegen nog niet bekend is, heeft het panel zich hier geen oordeel over 

kunnen vormen. Het panel vindt het essentieel om bij de keuze voor de leslocatie ervoor te 

zorgen dat de opleiding specifieke voorzieningen in Nijmegen minimaal van hetzelfde 
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niveau zijn als de voorzieningen in Rotterdam. De opleiding heeft verzekerd dat dit het geval 

zal zijn. 

 

Conclusie 

Het panel is van mening dat het duale programma de studenten in staat stelt de beoogde 

eindkwalificaties te behalen en dat de onderwijsleeromgeving voor de MKV adequaat is 

ingericht. De opleiding voldoet aan standaard 2.  

4.3. Standaard 3: Toetsing 

De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 

 

Bevindingen 

 

Toetskader en uitgangspunten 

De opleiding MKV sluit met het systeem van toetsing aan bij de kaders van het toetsbeleid 

van Hogeschool Rotterdam en het IvG. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de 

competenties (vertaald in opleidingsspecifieke eindkwalificaties) worden getoetst en 

beoordeeld door middel van meerdere toets momenten en een mix van toetsvormen. Twee 

andere belangrijke uitgangspunten zijn dat de nadruk wordt gelegd op formatieve toetsing 

en dat studenten actief worden betrokken in het proces van beoordeling en toetsing 

(reflectie en peer reviews).  

 

De opleiding heeft een competentiedekkingsmatrix opgesteld waarin staat vermeld, hoe alle 

competenties als zodanig zullen worden getoetst (opgenomen als bijlage 1 van het 

informatiedossier). 

 

Toets kwaliteit en borging toets kwaliteit 

MKV hanteert een breed palet aan instrumenten en maatregelen om te zorgen voor een 

hoge kwaliteit van de toetsing. Zo zal de opleiding gebruik maken van toetsmatrijzen, 

(kern)docenten stellen toetsen en opdrachten op volgens het vierogenprincipe en er zijn 

regelmatig kalibratiebijeenkomsten over de toepassing van beoordelingscriteria.  

 

In het IvG-toetsbeleid zijn de taken en verantwoordelijkheden beschreven van commissies 

en personen die een rol vervullen bij kwaliteitsborging. De opleidingsoverstijgende 

examencommissie IvG van Hogeschool Rotterdam is verantwoordelijk voor de toetsing 

binnen de opleiding en het benoemen van examinatoren. Tijdens het locatiebezoek heeft 

het panel gesproken met de voorzitter van de examencommissie van het IvG. De taak met 

betrekking tot de kwaliteitsborging van toetsing is gemandateerd aan de 

opleidingsoverstijgende toetscommissie. In deze toetscommissie participeert één van de 

MKV docenten. De leden van de toetscommissie zijn vertegenwoordigd in het 

Expertisecentrum Toetsing en Assessments (ECTA). ECTA is adviesorgaan voor het 

instituutsmanagement en de opleidingen, en heeft onder meer instrumenten ontwikkeld die 

de toetscommissie gebruikt om de kwaliteit van toetsen te beoordelen. 

 

Het informatiedossier bevat de concept onderwijs- en examenregeling (OER) waarbij artikel 

10.1 de algemeen geldende bepalingen binnen het IvG beschrijft en artikel 10.2 de 

specifieke bepalingen voor MKV. Op verzoek van het panel heeft de opleiding na afloop van 

het bezoek een aangepaste versie van deze concept OER opgestuurd waarin expliciet is 

vermeld dat deze opleiding ook kan worden gevolgd in de nevenvestiging in Nijmegen.  
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Toetsing binnenschools programma 

In het binnenschools programma maakt de opleiding gebruik van verschillende 

toetsvormen, waaronder schriftelijke toetsen (multiple choice, open vragen, open boek 

tentamen en procesverslagen bij samenwerkingsopdrachten), vaardigheidstoetsen met 

behulp van een simulatiepatiënt, verslagen en presentaties (bijvoorbeeld een PICO, Patient, 

populatie of probleem, Interventie, Comparison, Outcome) voor medestudenten, collega’s 

en docenten op de werkplek. Tijdens het bezoek heeft het panel verschillende toetsen 

ingezien die de huidige MPA-KV gebruikt. 

  

Daarnaast schrijven studenten tijdens het binnenschools programma een masterthese.  

Bij de cijferbepaling wordt niet alleen gelet op inhoud, maar ook op de combinatie van de 

volgende vier aspecten:  

1. de complexiteit en originaliteit van het onderzoek; 

2. de mate van zelfstandigheid en creativiteit van de student; 

3. professioneel gebruik van de begeleiding door de student; 

4. mate van nodige begeleiding bij het schrijven van onderzoeksvoorstel en masterthese. 

 

Bij de beoordeling zijn altijd twee beoordelaars betrokken, waarvan altijd minimaal één 

gepromoveerde docent. De cijferbepaling als zodanig komt door overleg tot stand op basis 

van een onderbouwd conceptvoorstel dat de begeleider voorlegt aan de tweede 

beoordelaar. Wanneer beide beoordelaars niet tot overeenstemming kunnen komen of 

wanneer de beoordeling ligt tussen 5,5 en 6,0, wordt het bindend advies gevraagd van de 

Lector Midwifery (Zuyd Hogeschool) of van de Lector Verloskunde en Geboortezorg 

(Hogeschool Rotterdam). 

 

Het panel heeft voorafgaand aan het bezoek de mastertheses van vijftien studenten van de 

MPA-KV inclusief de beoordelingen daarvan bestudeerd. Op basis hiervan had het panel 

vraagtekens bij de manier waarop de wetenschappelijke waarde van de thesis wordt 

meegewogen in het eindoordeel. De wetenschappelijke waarde kan hoog liggen maar de 

creativiteit of eigen inbreng kan minder zijn (bijvoorbeeld bij een retrospectieve studie). In 

andere werken kan de creativiteit hoger liggen maar is de wetenschappelijke waarde 

minder. Momenteel lijken beide aspecten elkaar op te heffen bij de totstandkoming van het 

eindcijfer.  

 

In paragraaf 4.4 gaat het panel in op het gerealiseerde eindniveau van de theses die het 

heeft bestudeerd (standaard 4 van het NVAO-kader).  

 

Toetsing buitenschools programma 

In het praktijkleerplan formuleert de student in samenspraak met zijn/haar leermeester de 

leerdoelen waar de student gedurende de opleiding aan werkt. Deze leerdoelen worden 

beoordeeld middels korte praktijkbeoordelingen (KPB) en feedbackformulieren. 

 

De opleiding beoordeelt het eindniveau van zes beroepsrollen uit het beroepscompetentie 

profiel op basis van het portfolio assessment (de zevende beroepsrol betreft de rol van 

academicus, deze wordt beoordeeld in de masterthesis). De opleiding heeft daarbij per 

beroepsrol kritische competenties geformuleerd. In het portfolio assessment licht de student 

toe welke competentieontwikkeling hij/zij heeft doorgemaakt. Hiervoor maakt de student 

gebruik van de gestelde doelen en behaalde praktijkopdrachten uit het praktijkleerplan 

(KPB), geïntegreerd met de theorie die is aangereikt in het binnenschools programma. De 



 

 

 

NVAO | Hogeschool Rotterdam hbo-master Klinisch Verloskundige 006330 |23 april 2018 | pagina 19 

student verzamelt deze resultaten in EPASS. Uit dit portfolio stelt de student een 

assessmentdossier samen. Hierin beschrijft de student een drietal kritische situaties en 

onderbouwt deze met bewijzen die zij in de praktijk verzameld heeft. Deelname aan het 

eindassessment is toegestaan op basis van een positief advies van de coach en 

leermeester. Voor deelname aan het eindassessment is onder andere voorwaardelijk dat 

alle stages zijn afgerond, alle praktijkopdrachten met een voldaan zijn beoordeeld en het 

masterniveau evaluatie document door de leermeester is ingevuld. Tijdens het 

locatiebezoek hebben studenten/alumni bevestigd dat zij niet kunnen afstuderen als zij niet 

aan alle voorwaarden hebben voldaan en dat het gebeurt dat studenten moeten herkansen.  

 

Het portfolio assessment wordt beoordeeld door twee getrainde assessoren op 

compleetheid en aangetoond eindniveau, aan de hand van het evaluatieformulier 

masterniveau. De assessoren zijn geen coach van de betreffende student. Als de student in 

zijn documenten onvoldoende heeft laten zien op masterniveau te functioneren, vindt een 

aanvullend gesprek plaats. 

 

Het panel heeft voorafgaand aan het bezoek de eindassessments van dertien studenten 

van de MPA-KV bestudeerd (zie hiervoor verder standaard 4).  

 

Overwegingen 

De opleiding beschikt volgens het panel over een passend toetskader met heldere 

uitgangspunten. De competentiedekkingsmatrix maakt goed inzichtelijk in welke 

programmaonderdelen de kwalificerende eindtaken worden getoetst. Volgens het panel is 

er hiermee sprake van een goede afstemming tussen de toetsing enerzijds en de 

onderwijsleeromgeving anderzijds. De opleiding voldoet daarmee aan de noodzakelijke 

alignment van leerdoelen, leerprogramma en toetsing. Het panel waardeert het dat de 

opleiding de focus legt op formatieve toetsing waarbij er veel aandacht is voor het geven 

van feedback aan de student. Dit sluit goed aan op de principes van competentiegericht 

leren.  

 

Het panel constateert dat binnen Hogeschool Rotterdam veel aandacht is voor het borgen 

van de toetskwaliteit, waaronder het gebruik van toetsmatrijzen, het vierogenprincipe bij het 

maken van de toets en het organiseren van kalibratiebijeenkomsten. Het panel heeft er 

vertrouwen in dat de opleidingsoverstijgende examencommissie, samen met de 

toetscommissie, haar taken naar behoren zal uitvoeren. Ook vindt het panel het positief dat 

hierbij gebruik kan worden gemaakt van de expertise die binnen ECTA aanwezig is.  

 

Het panel constateert dat in het binnenschools programma voldoende variatie in 

toetsvormen is. Wel adviseert het panel om te overwegen om ook nieuwere vormen van 

kennistoetsen, zoals Extended Matching Questions (EMQ) in te zetten.  

 

Het panel vindt het positief dat bij de beoordeling van de masterthesis verschillende 

aspecten worden meegenomen. Het panel adviseert om beter inzichtelijk te maken hoe de 

verschillende onderdelen worden beoordeeld en hoe dit vervolgens leidt tot het eindcijfer. 

Volgens het panel zou bij de totstandkoming van dit eindcijfer de wetenschappelijke waarde 

sterker moeten meewegen dan de creatieve waarde en zouden deze twee aspecten elkaar 

niet mogen opheffen. Daarnaast pleit het panel ervoor om een beoordelingsprocedure te 

overwegen waarbij de tweede beoordelaar niet op de hoogte is van het cijfer van de eerste 

beoordelaar en niet afkomstig is uit het team van kerndocenten van de opleiding. Het panel 

is voorstander van dit beoogde blind vierogenmodel en adviseert de opleiding dit verder 
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door te voeren zodat het oordeel van de tweede beoordelaar een onafhankelijk oordeel 

wordt. 

 

De uitwerking van de praktijkcomponent in portfolio’s, is volgens het panel adequaat. De 

portfolio’s zijn volledig, informatief en bieden inzicht in de wijze waarop studenten hun 

competenties behaald hebben. Wel wil het panel adviseren om goed aandacht te hebben 

voor de beoordelingen van de KPB van studenten die een werkplek hebben in een klein 

ziekenhuis. Het is volgens het panel essentieel dat een student gedurende de opleiding 

wordt beoordeeld door voldoende verschillende personen. Dit minimale aantal wordt 

volgens het panel mogelijk niet altijd gerealiseerd in een kleinschalig ziekenhuis met een 

beperkt aantal gynaecologen/master opgeleide klinisch verloskundigen.  

 

Conclusie  

De opleiding beschikt over een passend toetskader. Er is sprake van een goede 

afstemming tussen de toetsing en de onderwijsleeromgeving. De kwaliteit van de toetsing is 

geborgd door de opleidingsoverstijgende examencommissie en toetscommissie. De 

opleiding voldoet aan standaard 3. 

4.4. Standaard 4: Gerealiseerd niveau 

De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd. 

 

Bevindingen 

Voorafgaand aan het bezoek heeft het panel de mastertheses en de beoordelingen 

bestudeerd van vijftien recent afgestudeerden van de huidige MPA-KV. De oordelen van de 

mastertheses door het panel komen overeen met de door de opleiding toegekende 

beoordelingen. De mastertheses die het panel heeft bestudeerd, zijn alle van voldoende 

niveau.  

 

Tevens heeft het panel de eindassessments van dertien studenten bestudeerd. Het panel 

heeft geconstateerd dat deze eindassessments aantonen dat studenten het beoogde 

eindniveau van de huidige opleiding MPA-KV realiseren. De bestudeerde eindassessments 

geven een goed beeld in de wijze waarop en het traject waarlangs studenten hun 

competenties hebben behaald. 

 

Overwegingen  

Op basis van bestudeerde mastertheses en eindassessments van de MPA-KV stelt het 

panel vast dat het niveau van de afgestudeerden studenten overeenkomt met de 

verwachtingen die de commissie heeft van studenten van deze hbo-masteropleiding.  

Het panel was onder de indruk van het enthousiasme en de professionaliteit van de alumni 

en de studenten met wie het panel heeft gesproken. Dit gesprek heeft het panel ervan 

overtuigd dat de opleiding erin slaagt om afgestudeerden een meer gelijkwaardige 

gesprekspartner voor de gynaecoloog te laten zijn. Ook vond het panel het positief dat 

studenten blijk gaven van een grote mate van zelfinzicht en duidelijk hadden waar de grens 

ligt tussen de verantwoordelijkheid van de gynaecoloog en de klinisch verloskundigen.  
 

 

Conclusie 

Het panel concludeert dat het eindniveau van de studenten MKVPA ligt op het niveau wat 

van een hbo-masterstudent mag worden verwacht. De opleiding voldoet aan standaard 4.  
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4.5. Graad en CROHO-onderdeel 

Het panel adviseert om de volgende graad aan de opleiding toe te kennen: Master of 

Science.  

Het panel adviseert het volgende CROHO-onderdeel voor de opleiding: gezondheidszorg.  

4.6. Algemene conclusie 

Het panel is van oordeel dat het opleidingsmanagement erin geslaagd is een programma te 

ontwikkelen dat voldoet aan de vereisten van een professionele masteropleiding Klinisch 

verloskundige (120EC) in een duale variant op twee locaties. Alle vier de standaarden van 

het NVAO-kader beoordeelt het panel met een voldoende. De algemene conclusie van het 

panel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding is derhalve positief.  

4.7. Aanbevelingen 

Ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van het programma doet het panel een 

aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen staan het positieve eindoordeel niet in de weg. 

 Het panel adviseert om voldoende aandacht te besteden aan de borging van de kwaliteit 

van de praktijkwerkplekken en minimale eisen te formuleren waar de werkplek aan moet 

voldoen.  

 Het panel adviseert om voldoende aandacht te besteden aan de beoogde afstemming en 

synergie van docenten die afkomstig zijn van Hogeschool Rotterdam en Zuyd 

Hogeschool. 

 Het panel adviseert om het minimum van drie keuzestages los te laten en te kiezen voor 

een of twee langere stages waardoor studenten zich meer kunnen verdiepen.  

 Het panel adviseert om bij de keuze voor de nevenvestiging in Nijmegen aandacht te 

besteden aan de kwaliteit van de opleidingsspecifieke voorzieningen. 

 Het panel adviseert om aandacht te hebben voor de beoordeling van de KBP van 

studenten die in een kleinschalig ziekenhuis werkzaam zijn. Het is volgens het panel 

essentieel dat een student gedurende de opleiding door voldoende verschillende 

personen wordt beoordeeld.  

 Het panel adviseert om bij de beoordeling van de masterthesis meer gewicht toe te 

kennen aan de wetenschappelijke waarde van de thesis. Ook adviseert het panel om een 

honderd procent blind vierogenmodel te overwegen, waarbij de tweede beoordelaar niet 

op de hoogte is van het cijfer van de eerste beoordelaar.  
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5. Overzicht oordelen 

 

 

Standaard Oordeel 

 

Beoogde leerresultaten 

Standaard 1: De beoogde leerresultaten 
passen bij het niveau en de oriëntatie van de 
opleiding en zijn afgestemd op de 
verwachtingen van het beroepenveld en het 
vakgebied en op internationale eisen. 

voldoet 

Onderwijsleeromgeving 

Standaard 2: Het programma, de 
onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van 
het docententeam maken het voor de 
instromende studenten mogelijk de beoogde 
leerresultaten te realiseren. 

voldoet 

Toetsing 

Standaard 3: De opleiding beschikt over een 
adequaat systeem van toetsing. 

voldoet 

Gerealiseerde leerresultaten 

Standaard 4: De opleiding toont aan dat de 
beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd. 

voldoet 

Algemene conclusie positief 
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Bijlage 1 – Panel 

 

– Prof. dr. Harry Hillen, emeritus hoogleraar interne geneeskunde, MUMC+, Universiteit 

Maastricht (voorzitter); 

– Prof. dr. Katrien Beeckman, vroedvrouw, gastdocent verloskunde, Erasmushogeschool 

Brussel en Universiteit Antwerpen, coördinator Nursing and Midwifery research group UZ 

Brussel en Vrije Universiteit Brussel; 

– Drs. Anne-Marie Sluijs, klinisch verloskundige, onderzoeker en psycholoog, Afdeling 

verloskunde LUMC, Leiden; 

– Prof. dr. Sicco Scherjon, hoogleraar verloskunde, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen; 

–  Ilse Wissink BSc, masterstudent geneeskunde, Universiteit van Amsterdam, en student 

Master Health Economics, Policy and Law, Erasmus Universiteit Rotterdam (student-lid). 

 

Voorzitter 

Prof. dr. H.F.P. (Harry) Hillen studeerde Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit 

Nijmegen. Hij volgde de opleiding tot internist in het Sint Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. 

In 1975 promoveerde hij. Na de registratie als internist volgde hij de opleiding voor het 

aandachtsgebied hematologie en oncologie. In 1978 vestigde hij zich als internist in het 

Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Hij werd daar in 1983 opleider Interne geneeskunde. In 

1993 werd hij benoemd tot hoogleraar Interne geneeskunde in het bijzonder de medische 

oncologie aan de Universiteit Maastricht (UM). In 1996 werd hij hoofd van de afdeling 

Interne geneeskunde en opleider in het academisch ziekenhuis Maastricht. Hij deed 

onderzoek op het gebied van de oncologie en de algemene interne geneeskunde. In 2003 

werd hij benoemd tot decaan van de faculteit Geneeskunde aan de UM, in 2007 tot decaan 

van de fusiefaculteit Health, Medicine and Life Sciences, en in 2008 tot vicevoorzitter van de 

Raad van Bestuur van Maastricht Universitair Medisch Centrum. Deze functie vervulde hij 

tot zijn emeritaat in september 2009. 

 

In zijn academische en niet-academische loopbaan waren onderwijs en opleiding 

belangrijke aandachtsgebieden. Hij was vicevoorzitter van de Nederlandsche Internisten 

Vereniging, en in die functie betrokken bij opeenvolgende vernieuwingen van de 

specialistenopleiding. Hij was van 1994 tot 2003 lid van het Concilium Medicinae Internae. 

Daardoor beschikt hij over ruime ervaring in het visiteren van opleidingen. Hij was lid van de 

commissie Herziening curriculum Geneeskunde UM in 2001. Vanaf 2002 was hij lid van het 

overleg Decanen Medische wetenschappen (DMW). Hij bekleedde bestuurlijke posities in 

de EFIM, European Federation of Internal Medicine, en was editor van het European 

Journal of Internal Medicine. Sinds 2000 is hij fellow van de American College of 

Physicians. 

 

Lid 

Prof. dr. Sicco A. Scherjon, hoogleraar Verloskunde RUG, studeerde geneeskunde aan de 

Universiteit van Amsterdam en schreef een proefschrift over ontwikkelings neurologische 

uitkomsten na foetale groeivertraging (UvA). Hierna volgde hij de opleiding voor het 

specialisme Verloskunde en Gynaecologie in het cluster van het AMC. Daarna werkte hij 

ongeveer 17 jaar als perinatoloog in het LUMC, waar hij –naast klinische werkzaamheden- 

met name ook fundamenteel onderzoek deed op het gebied van de reproductieve 

immunologie. Na een periode van 2 jaar in het SLAZ (Amsterdam) volgde zijn benoeming in 

2012 tot hoogleraar Verloskunde aan de RUG en zijn aanstelling als Perinatoloog in het 

UMCG. Daar is een belangrijke taak het vormgeven binnen de afdeling O&G van een 
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nieuwe onderzoekslijn “Healthy Ageing”. Ondermeer daarvoor is hij principal investigator 

van Lifeliness Next, het opzetten van een biobank met biosamples van uiteindelijk meer dan 

1500 zwangeren die origineel al deelnamen in de Life Lines Biobank. Daarnaast is hij 

opleider voor het specialisme Obstetrie en Gynaecologie in de opleidingscluster Noord-Oost 

Nederland en daardoor betrokken bij het kwaliteitsbeleid van opleidingen en doen van 

visitaties in binnen- en buitenland. 

 

Lid  

Dr. Katrien Beeckman (1980) is vroedvrouw en behaalde een proefschrift in de sociale 

gezondheidswetenschappen(2011). Deze studie concentreerde zich op prenatale zorg in 

Brussel en de analyse van determinanten die optimale zorgtrajecten beïnvloeden. Ze is nog 

steeds betrokken bij het uitbouwen van aanpaste zorgtrajecten voor kwetsbare zwangere 

vrouwen en koppelt dit aan vervolgonderzoek. 

Ze coördineert de Nursing and Midwifery research group van het UZ Brussel, verbonden 

aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en verkreeg een zelfstandig academisch mandaat 

voor onderzoek in 2013. Daarnaast is ze verbonden aan de bachelor opleiding vroedkunde 

(Erasmushogeschool Brussel, sinds 2011) en de masteropleiding verpleeg- en vroedkunde 

aan de Universiteit Antwerpen (waaronder de onderzoeksgroep midwifery education, 

research and Policy making (MidREP), sinds 2014) . Ze begeleidt vele masterthesissen ook 

aan de master opleiding management en beleid van de zorg aan de VUB.  

Verder maakt ze deel uit van de redactieraad en wetenschappelijk raad van de Vlaamse 

beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV) en is ze lid van een Europees COST 

netwerk (IS1405):Building Intrapartum Research Through Health (BIRTH). 

 

Lid 

Drs. Anne-Marie Sluijs is klinisch verloskundige in het Leids Universitair Medisch Centrum 

(LUMC). Na de opleiding voor verloskundige in Amsterdam (1994), heeft ze in deeltijd 

psychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden (2008). Ze is sinds 2013 bezig met 

promotieonderzoek naar angst voor de bevalling in relatie tot plaats van de bevalling en 

partusmodus. Na een periode in de eerstelijn gewerkt te hebben, is ze sinds 1999 in het 

LUMC werkzaam met als aandachtsgebied de poli psychiatrie en zwangerschap. Tevens 

bestuurslid van de Werkgroep Psychosomatische Obstetrie en Gyneacologie van de NVOG.  

 

Student-lid 

Ilse Wissink BSc (1992) is tweedejaars Masterstudent geneeskunde aan de Universiteit van 

Amsterdam. Tijdens haar Bachelor opleiding heeft zij zich lokaal ingezet voor het medisch 

onderwijs in de rol van studentbestuurslid van het onderwijsinstituut en later als 

bachelorassessor van de medische faculteit (2014/2015). Daarnaast heeft zij zich landelijk 

bezig gehouden met onderwijs en vertegenwoordigen van de belangen van 

geneeskundestudenten als voorzitter van het Landelijk Medisch Studenten Overleg (2015) 

en later als student adviseur onderwijs en onderzoek bij de Nederlandse Federatie van 

Universitair Medische Centra (2015-2017). Zij heeft tevens een jaar Technische 

Geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente (2011/2012) en volgt momenteel ook 

de Masteropleiding Health Economics, Policy and Law aan de Erasmus Universiteit. 

 

Het panel is bijgestaan door Michèle Wera MA, beleidsmedewerker NVAO en 

procescoördinator, en door drs. Esther Poort als secretaris.  

 

Alle panelleden en de secretaris hebben een onafhankelijkheids- en 

onpartijdigheidsverklaring ingevuld en ondertekend.  
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Bijlage 2 – Locatiebezoek 

 

Het panel heeft een bezoek gebracht aan de locatie op 19 en 20 maart 2018. 

 

Locatie: Hogeschool Rotterdam 

Programma: Master Klinisch Verloskundige (MKV) 

 

08.30u – 09.00 Binnenkomst en welkom panel gevolgd door korte presentatie ter 

inleiding  

 Drs. Jeroen Oversier – directeur Instituut voor Gezondheidszorg  

 Drs. Hans van der Moolen – voormalig directeur Instituut voor Gezondheidszorg 

 Bernice Engeltjes, MPA, huidige opleidingsmanager MPAKV, docent masteropleiding 

PA Klinisch verloskundige en promovenda & projectleider Nederlandse Triage Studie  

 

09.15u – 10.15 Opleidingsmanagement 

(Gesprek over management en borging met directie, onderwijsmanagement, 

examencommissie en opleidingscommissie)  

 Drs. Jeroen Oversier – directeur Instituut voor Gezondheidszorg  

 Drs. Hans van der Moolen – voormalig directeur Instituut voor Gezondheidszorg 

 Willemijn Eekhof – onderwijsmanager bachelor Verloskunde 

 Dr. Marianne Nieuwenhuijze – lector Midwifery, academie Verloskunde Maastricht Zuyd 

 Ien van der Woerdt – Eltink MSc, voorzitter opleidingscommissie, docent 

masteropleiding PA klinisch verloskundige en klinisch verloskundige UMC Utrecht 

 Hylke Melsert MSc, – voorzitter examencommissie Instituut voor Gezondheidszorg 

 

10.30u – 11.30 (beoogde) docenten en lector 

 Bernice Engeltjes, MPA, docent masteropleiding PA Klinisch verloskundige en 

promovenda & projectleider Nederlandse Triage Studie, & assessor huidige 

masteropleiding 

 Dr. Ageeth Rosman, docent masteropleiding PA klinisch verloskundige en onderzoeker 

PeriNed, & assessor huidige masteropleiding 

 Marieke de Vaan, MPA, docent masteropleiding PA klinisch verloskundige en 

promovenda en PA- klinisch verloskundige Jeroen Bosch Ziekenhuis & assessor 

huidige masteropleiding  

 Vivian Maes, MSc Public Health senior docent, verloskundige Bachelor Verloskunde 

Zuyd Hogeschool 

 Tamar van Haaren MSc, docent-onderzoeker, verloskundige, Bachelor Verloskunde 

Zuyd Hogeschool 

 Hanneke Torij MSc, lector Verloskunde en Geboortezorg Kenniscentrum Zorginnovatie 

 

11.45u – 12.30 studenten en alumni  

 Mariet Botselaar - Putters, student MPA-KV jaar 1, lid opleidingscommissie, PA-klinisch 

verloskundige i.o. Van Weel Bethesda Ziekenhuis, Dirksland. 

 Marlies Knapen – de Rijt, student MPA-KV jaar 2, PA-klinisch verloskundige i.o. 

IJsselland Ziekenhuis, Capelle a.d. IJssel. 

 Maurien Miedema – de Hoog, MSc PA-klinisch verloskundige Noodwest Groep 

Alkmaar (afstudeerder 2017) 

 Loes van den Bergh, MSc, PA-klinisch verloskundige Diakonessenziekenhuis Utrecht 

(afstudeerder 2017) 
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 Feikje Koenraads, MSc, PA- klinisch verloskundige Amphia Ziekenhuis Breda 

(afstudeerder 2018) 

 Lore de Meutter, MSc, PA - klinisch verloskundige Ikazia Ziekenhuis Rotterdam 

(afstudeerder 2018) 

 

12.45u – 13.15u vertegenwoordigers werkveld  

 Prof. Dr. Eric Steegers, hoogleraar verloskunde Erasmus MC Rotterdam 

 Dr. Anneke Kwee, gynaecoloog, bestuurslid NVOG 

 Dr. Marrit Smit, hoofdverloskundige LUMC & bestuurslid KNOV  

 Mw. Machteld van der Noll, MPA, PA-klinisch verloskundige IJsselland Ziekenhuis & lid 

van adviesraad (beroepenveldcommissie huidige MPAKV) 

 

13.15u – 15.45u Afrondend paneloverleg inclusief lunch  

 

15.45u – 16.00u Beknopte terugkoppeling eerste bevindingen van het panel  

 

  

  



 

 

 

NVAO | Hogeschool Rotterdam hbo-master Klinisch Verloskundige 006330 |23 april 2018 | pagina 27 

Bijlage 3 – Documenten 

 

Informatiedossier opleiding/instelling 

Master Klinisch Verloskundige (MKV) informatiedossier beperkte Toets Nieuwe Opleiding 

met bijlagen: 

− Bijlage 1: beoogde leerresultaten (eindkwalificaties) en dekkingsmatrix  

− Bijlage 2: schematisch overzicht EC-specificatie 

− Bijlage 3: Inhoudsbeschrijving jaar 1  

− Bijlage 4: Onderwijs en examenregeling 

− Bijlage 5: Overzicht beoogde Teamsamenstelling  

− Bijlage 6: Besluit macrodoelmatigheid 

− Bijlage 7: Beoogde samenstelling Adviesraad (werkveldcommissie)  

− Bijlage 8: Dublin Descriptoren 

 

Overige documenten beschikbaar gesteld voorafgaand aan het visitatiebezoek  

– Intentieverklaring inzake uitvoering van de bekostigde opleiding Master Klinisch 

Verloskundige, leslocatie Nijmegen. Hogeschool Rotterdam en Zuyd Hogeschool 

– Overzicht verschil nieuwe opleiding Master Klinisch Verloskundige en Master Physician 

Assistant-Klinisch Verloskundige 

– Handleiding mastertheses MPA-KV studiejaar 2015-2018 

– Handleiding eindassessment MKV-PA studiejaar 2017-2018 

– Praktijkwerkboek MPA-KV 2017-2018 

– 15 Mastertheses MPA-KV, inclusief beoordelingen verspreid over de afgelopen twee jaar  

– 13 eindassessments MPA-KV inclusief beoordelingen  

– Handleiding mastertheses studiejaar 2015-2018 

 

Documenten beschikbaar gesteld tijdens locatiebezoek 

– Uitwerking van studiemateriaal van leerarrangement van het eerste jaar  

– Studiemateriaal, de studenteninformatie en de bijbehorende toetsen van vier 

leerarrangementen (extra opgevraagd door het panel) 

o obstetrische problematiek semester 1 en 2  

o praktische klinische vaardigheden/klinisch redeneren semester 1 en 2 

o pathologie jaar 2 (EC) semester 3 en 4 

o skills & drills, didactiek, triage semester 3 en 4. 

– Programma bijeenkomst praktijkleren MPA-KV 31 oktober 2017 

– Informatiebrochure voor de leermeester van de MPA-KV 20172020 

– Beroepsprofiel klinisch verloskundige (KNOV, 2013) 

– Opleidingsprofiel klinisch verloskundige (Stuurgroep KNOV NVOG, 2015) 

– Aanvraag CDHO Macrodoelmatigheidstoets MKV 

– Jaarplan Opleidingscommissie MPA-KV 20172018 

– Artikelen door MPA-KV (ex) studenten in wetenschappelijke vaktijdschriften 

– Publicaties en onderzoeksaanvragen beoogd docententeam 

– Schrijfwijzer handleiding voor schrijfopdrachten Masteropleidingen PA-A en PA-KV 

 

Aanvullende opgevraagde informatie na het visitatiebezoek 
Aanvullende informatie over Organisatie van de Master Klinisch Verloskundige Hogeschool 
Rotterdam, met nevenvestiging Nijmegen (extra bijlage t.b.v. Toets Nieuwe Opleiding) 20 
maart 2018  
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Bijlage 4 – Afkortingen 

 

AVM     Academie Verloskunde Maastricht  

ba     bachelor 

BIG     Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 

CanMEDS  Canadian Medical Education Directions for Specialists 

CTG     cardiotocografisch 

EC     European Credits (studiepunten) 

EMQ    Extended Matching Questions  

EPASS   Electronic Portfolio and Assessment Support System 

hbo     hoger beroepsonderwijs 

IvG     Instituut voor Gezondheidszorg 

KPB     korte praktijkbeoordelingen 

KNOV    Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen  

MKV     Master Klinisch Verloskundige  

MPA-KV   Masteropleiding Physician Assistant – Klinisch Verloskundige  

NVAO    Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 

NVOG    Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie  

PICO    Patient, populatie of probleem, Interventie, Comparison, Outcome  

VAR     Verloskunde Academie Rotterdam 

SKE     Senior Kwalificatie Examinering 

VWS     Volksgezondheid Onderwijs en Sport  

 

 

 

  



 

 

 

NVAO | Hogeschool Rotterdam hbo-master Klinisch Verloskundige 006330 |23 april 2018 | pagina 29 

Het adviesrapport is tot stand gekomen op verzoek van de NVAO met het oog op de 

beperkte toetsing van de nieuwe opleiding hbo-master Klinisch Verloskundige van de 

Hogeschool Rotterdam. 

 

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)  

Parkstraat 28 

Postbus 85498 | 2508 CD DEN HAAG 

T  31 70 312 23 00 

E  info@nvao.net 

W  www.nvao.net 

 

Aanvraagnummer  006330 

 

 


