TOELICHTING IN VERBAND MET HET ZELF STAGES REGELEN IN BELGIË EN NEDERLAND

Opgelet: Deze toelichting is een AANVULLING op andere documenten, namelijk:
• Jaarplan
• Stageregeling Bachelor Vroedkunde
Noot: Het zelf regelen van stages in het kader van de verplichte postpartum thuisverloskunde stage in
fase 3 regulier / fase 4 WES wordt toegelicht in een afzonderlijk document (‘Stageregeling Thomas More
Vroedkunde Turnhout ADDENDUM PP thuisverloskunde stage fase 3 regulier fase 4 WES’).

Je krijgt als student binnen de opleiding vroedkunde de mogelijkheid om zelf op zoek te gaan naar
stageplaatsen in België (beperkt, nl. enkel eerstelijns stages, geen ziekenhuis stages!) en Nederland.
Daarnaast zijn er ook een beperkt aantal Nederlandse stageplaatsen via school te verdelen (zie verder), en kun
je ook stage lopen in België (in België worden de stages door de opleiding geregeld, enkel eerstelijns stages
kunnen zelf worden geregeld).
Opgelet: op dit moment zijn er helaas niet altijd genoeg stageplaatsen voor alle studenten. Daardoor kan het
voorkomen dat studenten ongewild studieduurverlenging oplopen. Dit wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Als je zelf op zoek wil gaan naar een eerstelijns stage in België, kan dat.
Opgelet: het is niet toegelaten zelf een ziekenhuisstage in België te regelen, dit in verband met geldende
overeenkomsten tussen de Belgische ziekenhuizen en de verschillende opleidingen.
De opleiding heeft met een aantal Belgische eerstelijns stageplaatsen overeenkomsten wat betreft stages. De
contacten met deze stageplaatsen (opsomming: zie verder) gebeuren uitsluitend via de school: er wordt
aan de studenten gevraagd om niet zelf met deze stageplaatsen contact op te nemen! Indien dit toch
gebeurt, wordt de betrokken student automatisch uitgesloten van loting voor deze stageplaatsen via
school tijdens de hele verdere opleiding.
De Belgische eerstelijns stageplaatsen van de opleiding zijn de volgende:
• Vroedvrouwenteam Wit-Gele Kruis provincie Antwerpen

Daarnaast zijn hieronder een aantal tips opgesomd, voor wie zelf aan de slag wil met het stageplaatsen zoeken
in Nederland:
Welke stageplaatsen?
Wanneer je zelf op zoek gaat naar stages, kies je de stage-instellingen (ziekenhuizen, eerstelijns praktijken, …)
zelf. De enige voorwaarden die aan de stage-instellingen gesteld worden, is dat je degelijk wordt begeleid (als
student vroedkunde) en dat je de kans krijgt om je leerdoelen te behalen. Uiteraard dien je je ook te houden

aan de opgelegde soorten stages per opleidingsjaar (zie Stageregeling Bachelor Vroedkunde) en aan de
voorziene stageperiodes (zie Jaarplan Bachelor Vroedkunde).
Soms kunnen studenten terecht in het ziekenhuis waar ze zelf werken. Dat is natuurlijk een voordeel, maar we
raden je aan niet de hele opleiding in eenzelfde instelling stage te lopen: je mist de kans om kennis te maken
met een andere manier van werken! Een mogelijkheid hierbij is het onderling wisselen van stage-instellingen
tussen studenten of het plannen van minstens één stageperiode buiten het eigen ziekenhuis. Daarnaast heeft
het stage lopen op een eigen werkafdeling of een stageplaats waar je bekend bent, ook een aantal nadelen /
valkuilen: het gebeurt dat dit problemen geeft in de zin van het moeilijk kunnen krijgen / aannemen van
feedback, verwarring omdat men je kent in een andere functie, …
De opleiding heeft met een aantal Nederlandse stageplaatsen overeenkomsten wat betreft stages. De
contacten met de Nederlandse stageplaatsen van de opleiding (opsomming: zie verder) gebeuren
uitsluitend via de school: er wordt aan de studenten gevraagd om niet zelf met deze stageplaatsen contact
op te nemen! Indien dit toch gebeurt, wordt de betrokken student automatisch uitgesloten van loting voor
Nederlandse stageplaatsen via school tijdens de hele verdere opleiding.
Noot: er wordt via school maximaal één stageplaats verloskamer in Nederland aan een student toegekend, dus
fase 2 regulier / 3 WES OF fase 3 regulier / 4 WES van de opleiding; het is wel mogelijk dat een student naast
een stage verloskamer in Nederland via de opleiding ook een andere stage in Nederland heeft toegekend
gekregen (vb. kraamafdeling, neonatologie, enzovoort). In de verschillende stageplaatsen via school worden
alle soorten stages aangevraagd (materniteit, VK, neonatologie, …) maar niet in elke instelling zijn alle soorten
stages voor onze studenten beschikbaar.
De Nederlandse stageplaatsen van de opleiding zijn de volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scheper Ziekenhuis - Treant Zorggroep, Emmen
Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Wilhelmina Ziekenhuis, Assen
Dijklander ziekenhuis, Hoorn
Rijnstate ziekenhuis, Arnhem
Ommelander Ziekenhuis Groep, Winschoten
Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Dirksland
St Jans Gasthuis, Weert
Gelre ziekenhuizen locatie Zutphen, Zutphen
Haga ziekenhuis, Den Haag
Ikazia ziekenhuis, Rotterdam
Verloskundigenpraktijk Stiens en omstreken, Stiens
Verloskundige praktijk Hendrik-Ido-Ambacht, Hendrik-Ido-Ambacht
Verloskundig centrum Assen en omstreken, Assen
Verloskundigenpraktijk Suus, Borne
Verloskundige praktijk Partus, Nijmegen
GeboorteHotel Maasstad, Rotterdam

Opgelet: Stages in het Geboortecentrum in Amsterdam zijn niet toegelaten.
Vergoeding voor stages?
Stagevergoedingen aan studenten:
Studenten van een Belgische opleiding zoals de onze ontvangen niet per definitie een vergoeding voor stages,
dit conform de Belgische wetgeving terzake.
Stagevergoedingen aan stageplaatsen:
Bepaalde stageplaatsen (zowel ziekenhuizen als praktijken voor thuisverloskunde) verlangen een vergoeding
voor het verlenen van stageplaatsen, dit volgens de gebruiken van onder andere de Nederlandse opleidingen.
Helaas is het zo dat onze opleiding GEEN stagevergoedingen geeft aan de stageplaatsen en dit ook niet kan
doen (conform de Belgische wetgeving).
Er wordt door de opleiding geen stagevergoeding voor stageplaatsen voorzien omwille van de lage som voor het
inschrijvingsgeld: in België ligt het bedrag voor inschrijvingsgeld wettelijk vast voor alle studenten / alle
opleidingen, nl. ongeveer 950 euro per academiejaar (zelfde voor Belgische als voor Nederlandse studenten). In
dit bedrag is geen ruimte voor vergoedingen aan stageplaatsen.

Aangezien bij het stage lopen in Nederland soms dus wel vergoedingen gevraagd worden, is de afspraak dat
studenten zelf een vergoeding betalen voor die stages waarbij hierom gevraagd wordt, ter compensatie voor
het veel lagere inschrijvingsgeld ten opzichte van Nederland en de kortere duur van de opleiding, waardoor
eveneens de kosten minder zijn voor de student.

Concrete planning?
Wat betreft de concrete planning van de stages, is het zo dat het academiejaar is onderverdeeld in stage- en
lesweken (zie jaarplan). In principe is het zo dat stage wordt gelopen tijdens de voorziene stageweken, maar
ook in de korte vakanties mag je stage lopen (zie jaarplan, aanduiding van de toegelaten vakanties voor
stageplanning). Aangezien sommige studenten naast hun studies ook werken, is het ook toegelaten om in de
lesweken, op lesvrije dagen, stage te lopen.
In de planning moet gestreefd worden naar een zo groot mogelijke continuïteit, zodat het niet wordt
aangemoedigd om bijvoorbeeld telkens één dag per week stage te lopen: zowel voor de stage-instelling als voor
de student zelf bemoeilijkt dit de stage. Wij verplichten daarom tot inplanning van minimum 3 stagedagen
(minimum 24u) per week.
Begeleiding tijdens de stages?
Wat betreft de begeleiding van de stage, is het zo dat er verwacht wordt dat de student zowel vanuit de stageinstelling als vanuit de school wordt begeleid. Vanuit de school betreft dit procesbegeleiding, dus begeleiding
bij het opstellen van leerdoelen, het richten van het leerproces en het zoeken van optimale leerkansen
(voornamelijk via gesprekken op school voorafgaand aan de stage en via telefoon en e-mail tijdens de stage
zelf).
Voor de aanvang van de stages zal je gevraagd worden een overzicht te geven van je zelf-geregelde stages:
• begin- en einddatum van de stage
• soort stage waar het om gaat (kraamafdeling, neonatologie, verloskamer, …)
• naam van de stageverlenende instelling, volledig adres, telefoonnummer
• naam contactpersoon + telefoon en / of email-adres
De student is zelf verantwoordelijk voor het laten ondertekenen van het stagecontract, van belang in functie
van verzekering.

Indien je nog vragen hebt over het plannen van je stage, kun je je richten tot de stagecoördinator vroedkunde,
Ariane Desmyttere (Ariane.Desmyttere@thomasmore.be / telefoonnummer: +32/14.80.61.01).

Vriendelijke groeten,
Ariane Desmyttere
Stagecoördinator
Bachelor in de Vroedkunde
Thomas More campus Turnhout
Campus Blairon 800
B-2300 Turnhout

Irina Coomans
Opleidingsmanager

