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 Dutch Midwifery Summer School 
Informatie voor begeleidende praktijken 

12 t/m 23 maart 2018 
 

 
Hartelijk dank voor je interesse in de Dutch Midwifery Summer School. Tijdens de Summer School 
brengt de KNOV buitenlandse verloskundigen in contact met Nederlandse collega’s. Door deze 
samenwerking leert de buitenlandse verloskundige alle aspecten van de Nederlandse verloskunde 
kennen en doet ze inspiratie op voor het verbeteren van haar eigen zorgverlening. Ook voor jou als 
Nederlands verloskundige is dit contact waardevol, omdat het je naast het uitwisselen van 
ervaringen ook reflectie op je eigen werk biedt. In deze brief geven wij je meer informatie over het 
programma, de vergoeding en de voorwaarden.  
 
Programma 
De stage start met een presentatie over het Nederlandse verloskundige systeem op de KNOV op 
maandag 12 maart 2018 om 13:00. Hier ontmoet je je buitenlandse collega en na afloop gaat zij met 
jou mee naar de praktijk. Daarna loopt ze van dinsdag 13 maart t/m donderdag 22 maart mee in de 
praktijk en krijgt ze inzicht in de verschillende facetten van de Nederlandse verloskunde. Het 
weekend van 17/18 maart is vrij gepland. 
Op de laatste dag, 23 maart, zijn jullie allen uitgenodigd voor een eind evaluatie en afsluiting op de 
KNOV. De buitenlandse verloskundigen krijgen een certificaat uitgereikt en er komt natuurlijk een 
fotomoment. Onze gasten zullen rond 15:00 vanaf de KNOV weer hun eigen weg gaan.  
 
Vergoeding 
De buitenlandse verloskundige betaalt €500 voor je tijd en aandacht. Dat wordt uiterlijk eind februari 

door haar betaald, direct aan de stage biedende praktijk als bevestiging van haar komst. Zij bekostigt 

daarnaast haar hotel en maaltijden zelf.  

 
Wat kun je verwachten van de buitenlandse verloskundige:  

• Zij regelt zelf een slaapplek. Ondersteuning daarin is fijn, maar niet noodzakelijk.  

• Ze betaalt €500 voor de begeleiding (gebaseerd op het tarief van student verloskundigen) 

direct aan de praktijk ter bevestiging van deelname.   

• Ze doet een MRSA screening.  

• Ze spreekt voldoende Engels om inhoudelijk goed te kunnen communiceren.  

Wat verwachten we van jou:  

• Je bent aanwezig bij de start en eind bijeenkomst op de KNOV.  

• Je bent telefonisch bereikbaar voor een overleg voorafgaand aan de stage om de 

voorbereidingen te bespreken.  

• Je zorgt voor één aanspreekpunt in de praktijk voor de buitenlandse verloskundige.  

• Je regelt dat de buitenlandse verloskundigen mee kan kijken met spreekuur, thuis en 

poliklinische bevallingen, kraamzorg, echocentrum en geboortecentrum of ziekenhuis 

(afhankelijk van het aanbod in de regio).  

• Je maakt minstens één mooie foto van jou en de buitenlandse verloskundige in de praktijk in 

een tekenende situatie voor gebruik in artikel en/of social media.  
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• Je spreekt voldoende Engels om een inhoudelijk gesprek te kunnen voeren.  

Heb je meer vragen of wil je graag deelnemen, stuur dan een mail naar international@knov.nl. We 

hopen je in maart te mogen verwelkomen op de KNOV. 

mailto:international@knov.nl

