
 

 

Stageregeling Opleiding Bachelor Vroedkunde 

Thomas More– Campus Turnhout 
 

 

Stageregeling Opleidingsfase 1 Ba Vroedkunde 
 

Totaal aantal stages Opleidingsfase 1:  

 

8 weken à 34u / week (totaal 272u) (in te plannen volgens de diensturen van de gediplomeerden) 

 

Stageverdeling Opleidingsfase 1: 

 

 

Stage-introductie op school (gespreid qua planning – studiebelasting: 1 week )  

Basisstage op een kraamafdeling (eventueel verpleegafdeling) in het ziekenhuis: 1 week 

Stage op een kraamafdeling in het ziekenhuis: 6 weken 

 

 

Stageregeling Opleidingsfase 2 + 3 Ba Vroedkunde 
 

Totaal aantal stages Opleidingsfase 2 + 3: 

 

➢ Opleidingsfase 2: 14 weken à 34u / week (totaal 476u) (in te plannen volgens de diensturen van de 
gediplomeerden) 
 

➢ Opleidingsfase 3: 18 weken à 34u / week (totaal 612u) (in te plannen volgens de diensturen van de 
gediplomeerden) waarvan minimum 14w binnen domein pre-, intra- en postpartale zorg, plus 
minimum 25 postpartum thuisverloskunde consulten (à rato van minimum 34u / 1w aan stage-uren) 
(zie addendum bij stageregeling) 

 

Stageverdeling Opleidingsfase 2 + 3: 

 

 

Verplichte stages Pre-, intra- en postpartale zorg: 

• Verloskamer  Opleidingsfase 2: minimum 6 weken 

   Opleidingsfase 3: minimum 9 weken 

• Neonatologische zorg: minimum 3 weken (n*: fase 2 of 3; NIC: fase 3) 

• Prenatale raadpleging / Thuisverloskunde: minimum 3 weken 

• Postpartum thuisverloskunde stage (fase 3, zie addendum bij stageregeling): 1 week 

 

 

Verder worden de stages Opleidingsfase 2 + 3 aangevuld met mogelijk volgende stages: 

➢ Stages pre-, intra- en postpartale zorg: 

• Kraamafdeling (fase 2) 

• MIC (fase 2 of 3) 

➢ Andere mogelijke stages: 

• Gynaecologie (fase 2 of 3) 

• Fertiliteit (fase 3) 

• Genetica (fase 3) 

• OK (fase 3) 



• Moeder en Kind eenheid (fase 3) 

• Kind en Gezin (fase 3) 

• Andere: Studenten kunnen een keuze uiten in functie van interesse, carrièreplanning, … 
(fase 3). 

 

 
 

Studenten BaVr-Brug-BaVp en BaVr-Brug-O&GVp volgen een aangepaste 
stageplanning: 
  

Totaal aantal stages Opleidingsfase 2 + 3: 

 

➢ Opleidingsfase 2:  

• BaVr-Brug-BaVp: 14 weken à 34u / week (totaal 476u) (in te plannen volgens de diensturen 
van de gediplomeerden) 

• BaVr-Brug-O&GVp: 8 weken à 34u / week (totaal 272u) (in te plannen volgens de diensturen 
van de gediplomeerden) 
 

➢ Opleidingsfase 3: 18 weken à 34u / week (totaal 612u) (in te plannen volgens de diensturen van de 
gediplomeerden) waarvan minimum 14w binnen domein pre-, intra- en postpartale zorg, plus 
minimum 25 postpartum thuisverloskunde consulten (à rato van minimum 34u / 1w aan stage-uren) 
(zie addendum bij stageregeling) 

 

Stageverdeling Opleidingsfase 2 + 3: 

 

 

Verplichte stages Pre-, intra- en postpartale zorg: 

• Kraamafdeling: BaVr-Brug-BaVp: 3 weken (voorkeur: Belgisch ziekenhuis!) 

• Verloskamer:  

Opleidingsfase 2:  

▪ BaVr-Brug-BaVp: minimum 6 weken 

▪ BaVr-Brug-O&GVp: minimum 5 weken 

Opleidingsfase 3: minimum 9 weken 

• Neonatologische zorg: minimum 3 weken (n*: fase 2 of 3; NIC: fase 3) 

• Prenatale raadpleging / Thuisverloskunde: minimum 3 weken 

• Postpartum thuisverloskunde stage (fase 3, zie addendum bij stageregeling): 1 week 

 

 

Verder worden de stages Opleidingsfase 2 + 3 aangevuld met mogelijk volgende stages: 

➢ Stages pre-, intra- en postpartale zorg: 

• MIC (fase 3) 

➢ Andere mogelijke stages: 

• Fertiliteit (fase 3) 

• Genetica (fase 3) 

• OK (fase 3) 

• Moeder en Kind eenheid (fase 3) 

• Kind en Gezin (fase 3) 

• Andere: Studenten kunnen een keuze uiten in functie van interesse, carrièreplanning, … 
(fase 3). 

 

 

NOOT: Afhankelijk van vb. relevante werkervaring zijn aanpassingen in de stageregeling bespreekbaar.  

NOOT: Stages worden steeds ingepland in overleg met de stagecoördinator en in functie van beschikbaarheid.  


