
Bijlage
Beroepscompetenties Verloskundigen
Deze bijlage is een verplicht onderdeel van het aanvraagformulier 
verklaring van vakbekwaamheid / erkenning beroepskwalificaties.
 - Vul deze bijlage in het Nederlands in, bij voorkeur digitaal. 
 - Print de ingevulde pagina’s uit. 
 - Schrijf duidelijk en leesbaar (in blokletters). 
 - Stuur deze bijlage op met het aanvraagformulier én 

de bewijsstukken.

Als uw aanvraag niet compleet is wordt deze niet in behandeling 
genomen!

Let op!
Dit formulier kunt u het beste 
downloaden en digitaal invullen. 
Daarna uitprinten, ondertekenen 
en retour sturen.

De vakbekwaamheid van Nederlandse verloskundigen en de opleidingseisen van hun beroepsopleiding 
worden in termen van competenties beschreven. 
In het eerste deel van deze bijlage gaat het om de competenties die u tijdens uw beroepsopleiding heeft 
ontwikkeld. Vervolgens gaat het over de competenties die u tijdens uw eventuele beroepservaring (verder) 
heeft ontwikkeld.

Voor Nederlandse verloskundigen gaat het om de volgende onderdelen en competenties:
 - De verloskundige als medisch professional en coach / begeleider
 - De verloskundige als voorlichter
 - De verloskundige als casemanager
 - De verloskundige als innovator
 - De verloskundige als professional praktijkmanager
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1 De verloskundige als medisch professional en coach / begeleider

1.1 Zijn de onderstaande 
competenties tijdens uw 
opleiding behandeld?

 Nee

  Ja  > geef aan welke onderstaande competentie(s) van toepassing is / zijn (meer dan één competentie mogelijk)

 De verloskundige stelt een diagnose op basis van anamnese en onderzoek 
 De verloskundige voert de risicoselectie uit en bepaalt het beleid 
 De verloskundige voert het beleid uit 
 De verloskundige evalueert het zorgproces en onderneemt hierop acties

1.2 Welke van onderstaande 
beroep situaties zijn daarbij aan 
de orde gekomen tijdens uw 
opleiding? (indien van toepassing 
één of meer vakjes aankruisen)

 Preconceptioneel 
 Prenataal 
 Nataal 
 Postnataal

1.3 Welke competenties heeft u 
tijdens de uitoefening van uw 
beroep (verder) ontwikkeld? 
(indien van toepassing één of meer 
vakjes aankruisen)

 Niet van toepassing (geen beroepservaring) 

 De verloskundige stelt een diagnose op basis van anamnese en onderzoek 
 De verloskundige voert de risicoselectie uit en bepaalt het beleid 
 De verloskundige voert het beleid uit 
 De verloskundige evalueert het zorgproces en onderneemt hierop acties

1.4 In welke beroepsituaties bent u 
in staat bovenstaande 
competenties zelfstandig en 
onder eigen verantwoordelijk
heid in te zetten? Geef dit aan 
per domein. (indien van toepassing 
één of meer vakjes aankruisen)

 Preconceptioneel 
 Prenataal 
 Nataal 
 Postnataal

1.5 Waaruit blijkt dat tijdens 
uw  opleiding aandacht is 
geschonken aan de 
competenties die u bij vraag 1.1 
hebt aangegeven?

> Bij het invullen kunt u aan de volgende punten denken:
  uitvoering taken, methodisch werken;
  wijze van omgaan met patiënten / cliënten; 
  werken vanuit richtlijnen, evidence-based denken, zelfreflexie;
  zelfstandig kunnen werken;
  maak ook onderscheid tussen de domeinen die u bij vraag 1.3 heeft aangekruist.

|

1.6 Waaruit blijkt dat u de 
competenties, die u bij vraag 1.4 
heeft aangegeven, tijdens 
uitoefening van uw beroep 
verder heeft ontwikkeld?

> Bij het invullen kunt u aan de volgende punten denken:
  Beschrijf hoe u taken uitvoert, methodisch werken;
  geef ook weer hoe u omgaat met de patiënt / cliënt en welke kennis u benut bij deze competentie; 
  geef aan hoe u werkt vanuit richtlijnen, evidence-based denken, zelfreflexie;
  al dan niet zelfstandig werken;
  maak ook onderscheid tussen de domeinen die u bij vraag 1.4 heeft aangekruist.

 Niet van toepassing (geen beroepservaring) 

|

2 De verloskundige als voorlichter

2.1 Is de volgende competentie 
tijdens uw opleiding behandeld? 

>  De verloskundige verleent preventieve zorg gericht op het bevorderen van het normale verloop van  
de voortplanting en de gezondheid van moeder en kind?

 Ja   Nee

2.2 Welke van onderstaande 
beroepsituaties zijn daarbij aan 
de orde gekomen tijdens uw 
opleiding? (indien van toepassing 
één of meer vakjes aankruisen)

 Preconceptioneel 
 Prenataal 
 Nataal 
 Postnataal
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2.3 Heeft u tijdens de uitoefening 
van uw beroep onderstaande 
competentie (verder) ontwikkeld?

 Niet van toepassing (geen beroepservaring) 

  De verloskundige verleent preventieve zorg gericht op het bevorderen van het normale verloop van de voortplanting 
en de gezondheid van moeder en kind

2.4 In welke beroepsituaties bent u 
in staat de bovenstaande 
competentie zelfstandig en 
onder eigen verantwoordelijk
heid in te zetten? Geef dit aan 
per domein. (indien van toepassing 
één of meer vakjes aankruisen)

 Preconceptioneel 
 Prenataal 
 Nataal 
 Postnataal

2.5 Waaruit blijkt dat tijdens 
uw  opleiding aandacht is 
geschonken aan de 
competenties die u bij vraag 2.1 
hebt aangegeven?

> Bij het invullen kunt u aan de volgende punten denken:
  Het behandelen van cliënten op basis van het behandelplan, methodisch werken, evidence-based denken;
  geef aan hoe u werkt vanuit richtlijnen, evidence-based denken, zelfreflexie;
  al dan niet zelfstandig werken;
  maak ook onderscheid tussen de domeinen die u bij vraag 2.3 heeft aangekruist

|

2.6 Waaruit blijkt dat u de 
competenties, die u bij vraag 2.3 
heeft aangegeven, tijdens 
uitoefening van uw beroep 
verder heeft ontwikkeld?

> Bij het invullen kunt u aan de volgende punten denken:
  Beschrijf hoe u de cliënt behandelt op basis van het behandelplan, methodisch werken, evidence-based denken; 
  geef aan hoe u werkt vanuit richtlijnen, evidence-based denken, zelfreflexie;
  al dan niet zelfstandig werken;
  maak ook onderscheid tussen de domeinen die u bij vraag 2.5 heeft aangekruist)

 Niet van toepassing (geen beroepservaring) 

|

3 De verloskundige als casemanager

3.1 Is de volgende competentie 
tijdens uw opleiding behandeld?

> De verloskundige organiseert de verloskundige zorg voor de cliënt en stemt af met andere partijen in de zorgketen? 

 Ja   Nee

3.2 Welke van onderstaande 
beroepsituaties zijn daarbij aan 
de orde gekomen tijdens uw 
opleiding? (indien van toepassing 
één of meer vakjes aankruisen)

 Preconceptioneel 
 Prenataal 
 Nataal 
 Postnataal

3.3 Heeft u tijdens de uitoefening 
van uw beroep de onderstaande 
competentie (verder) ontwikkeld? 

 Niet van toepassing (geen beroepservaring) 

 De verloskundige organiseert de verloskundige zorg voor de cliënt en stemt af met andere partijen in de zorgketen

3.4 In welke beroepsituaties bent u 
in staat bovenstaande 
competentie zelfstandig en 
onder eigen verantwoordelijk
heid in te zetten? Geef dit aan 
per domein.

> Indien van toepassing één of meer vakjes aankruisen

 Preconceptioneel 
 Prenataal 
 Nataal 
 Postnataal
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3.5 Waaruit blijkt dat de 
competenties, die u bij vraag 3.2 
heeft aangegeven, tijdens uw 
opleiding zijn behandeld?

> Bij het invullen kunt u aan de volgende punten denken:
  Het behandelen van cliënten op basis van het behandelplan, methodisch werken, evidence-based denken;
  geef aan hoe u werkt vanuit richtlijnen, evidence-based denken, zelfreflexie;
  al dan niet zelfstandig werken;
  maak ook onderscheid tussen de domeinen die u bij vraag 3.3 heeft aangekruist.

|

3.6 Waaruit blijkt dat u de 
competenties, die u bij vraag 3.4 
heeft aangegeven, tijdens 
uitoefening van uw beroep 
verder heeft ontwikkeld?

> Bij het invullen kunt u aan de volgende punten denken:
  Beschrijf hoe u de cliënt behandelt op basis van het behandelplan, methodisch werken, evidence-based denken; 
  geef aan hoe u werkt vanuit richtlijnen, evidence-based denken, zelfreflexie;
  al dan niet zelfstandig werken;
  maak ook onderscheid tussen de domeinen die u bij vraag 3.5 heeft aangekruist.

 Niet van toepassing (geen beroepservaring) 

|

4 De verloskundige als innovator

4.1 Zijn de onderstaande 
competenties tijdens uw 
opleiding behandeld? 

 Nee

  Ja  > geef aan welke onderstaande competentie(s) van toepassing is / zijn (meer dan één competentie mogelijk)

 De verloskundige zorgt voor haar eigen professionele ontwikkeling
  De verloskundige draagt bij aan de ontwikkeling van de (aanstaande) collega’s en andere zorgverleners in 

de verlos kundige keten
 De verloskundige draagt bij aan de maatschappelijke ontwikkeling en profilering van het beroep 
  de verloskundige verricht beroepsgeoriënteerd literatuur onderzoek en initieert en participeert in 

beroepsgeoriënteerd onderzoek

4.2 Welke competenties heeft u 
tijdens de uitoefening van uw 
beroep (verder) ontwikkeld? 
(indien van toepassing één of meer 
vakjes aankruisen)

 Niet van toepassing (geen beroepservaring) 

 De verloskundige zorgt voor haar eigen professionele ontwikkeling
  De verloskundige draagt bij aan de ontwikkeling van de (aanstaande) collega’s en andere zorgverleners in 

de verloskundige keten
 De verloskundige draagt bij aan de maatschappelijke ontwikkeling en profilering van het beroep 
  de verloskundige verricht beroepsgeoriënteerd literatuur onderzoek en initieert en participeert in 

beroepsgeoriënteerd onderzoek

4.3 Waaruit blijkt dat tijdens 
uw  opleiding aandacht is 
geschonken aan de 
competenties die u bij vraag 4.1 
hebt aangegeven?

> Bij het invullen kunt u aan de volgende punten denken:
  de verschillende situaties die tijdens de opleiding aan de orde zijn geweest;
  hoe uitgebreid heeft u dit gehad tijdens de opleiding

|

4.4 Waaruit blijkt dat u de 
competenties, die u bij vraag 4.2 
heeft aangegeven, tijdens 
uitoefening van uw beroep 
verder heeft ontwikkeld?

> Bij het invullen kunt u aan de volgende punten denken:
  beschrijf in welke situaties u deze competenties heeft toegepast;
  hoe u dat heeft gedaan; 
  hoe vaak u dat heeft gedaan

 Niet van toepassing (geen beroepservaring) 

|

BR46.01_B04.02



5 van 5

Bijlage Beroepscompetenties Verloskundigen
CIBG
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 De verloskundige als innovator

5.1 Zijn de onderstaande 
competenties tijdens uw 
opleiding behandeld? 

 Nee

  Ja  > geef aan welke onderstaande competentie(s) van toepassing is / zijn (meer dan één competentie mogelijk)

  De verloskundige draagt zorg voor organisatie en beheer van de praktijk en is  
een verantwoord ondernemer en werkgever

 De verloskundige werkt in een cyclisch proces van kwaliteitszorg

5.2 Welke competenties heeft u 
tijdens de uitoefening van uw 
beroep (verder) ontwikkeld? 
(indien van toepassing één of meer 
vakjes aankruisen)

 Niet van toepassing (geen beroepservaring) 

  De verloskundige draagt zorg voor organisatie en beheer van de praktijk en is een verantwoord ondernemer 
en werkgever

 De verloskundige werkt in een cyclisch proces van kwaliteitszorg

5.3 Waaruit blijkt dat tijdens 
uw  opleiding aandacht is 
geschonken aan de 
competenties die u bij vraag 5.1 
hebt aangegeven?

> Bij het invullen kunt u aan de volgende punten denken:
  Wat is tijdens de opleiding aan de orde gekomen;
  hoe uitgebreid heeft u dit gehad tijdens de opleiding

|

5.4 Waaruit blijkt dat u de 
competenties, die u bij vraag 5.2 
heeft aangegeven, tijdens 
uitoefening van uw beroep 
verder heeft ontwikkeld?

> Bij het invullen kunt u aan de volgende punten denken:
  beschrijf hoe u dat heeft gedaan

 Niet van toepassing (geen beroepservaring) 

|
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