
 

 
 
 
 

Programma proefstuderen 
Verloskunde 

 
Adres 
Rochussenstraat 198 
3015 EK Rotterdam 

 
 

Wat kun je verwachten? 
Bij de opleiding Verloskunde wordt de proefstudeerdag gevuld door lessen zoals die ook 
in het reguliere programma gegeven worden. Een aantal basis vakken zoals Praktijk 
gericht werken (PGW), verloskundige vaardigheden en studieloopbaan coaching (SLC) 
komen aan bod. Deze lessen worden gegeven door studenten, ondersteund door 
docenten van de opleiding. Er is ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen aan 
studenten over hun ervaringen met het curriculum, toetsing en de stageperiodes. 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt een voorbereidende opdracht, deze kun je in de bijlage van je 
registratiemail vinden. 

 
Meenemen 
Neem pen en papier mee om aantekeningen te maken. 

 
Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

 
Programma 
08.30 – 09.00 Aanmelden in de centrale hal 
09.00 – 09.15 Algemene intro over de opleiding Verloskunde 
09.15 – 10.30 Opdracht Praktijk gericht werken 
10.30 – 10:45 Pauze 
10.45 – 11.45 Vaardigheid les: uitwendig onderzoek en het oefenen daarvan 
11.45 – 12.15 SLC-les (studieloopbaan coaching) 
12.15 – 12.30 Afsluiten 
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gericht werken (PGW), verloskundige vaardigheden en studieloopbaan coaching (SLC) 
komen aan bod. Deze lessen worden gegeven door studenten, ondersteund door 
docenten van de opleiding. Er is ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen aan 
studenten over hun ervaringen met het curriculum, toetsing en de stageperiodes. 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt een voorbereidende opdracht, deze kun je in de bijlage van je 
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Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

 
Programma 
13.00 – 13.30 Aanmelden in de centrale hal 
13.30 – 13.45 Algemene intro over de opleiding Verloskunde 
13.45 – 15.00 Opdracht Praktijk gericht werken 
15.00 – 15:15 Pauze 
15.15 – 16.15 Vaardigheid les: uitwendig onderzoek en het oefenen daarvan 
16.15 – 16.45 SLC-les (studieloopbaan coaching) 
16.45 – 17.00 Afsluiten 



 

 
 
 
 

Voorbereidende opdracht 
 

Proefstuderen Verloskunde 
 

Oriënteer je op het beroep verloskundige door de websites van de opleiding via de 
website van de Hogeschool Rotterdam (www.hr.nl) en de KNOV (Koninklijke 
Nederlandse Organisatie voor Verloskundige www.knov.nl) te bekijken. Bevraag iemand 
uit je omgeving die bekend is met het werk van de verloskundige, hetzij vanuit ervaring 
als moeder hetzij vanuit haar/zijn beroep. Richt je hierbij op de volgende vragen: 

 
• wat is de dagelijkse taak van een verloskundige? 
• wat is het verschil tussen het werk van de verloskundige, de verpleegkundige, de 
kraamverzorgster en de gynaecoloog? 

 
Denk zelf naar aanleiding van de informatie na over de volgende vragen 
• wat lijkt je moeilijk aan dit beroep? 
• wat spreekt jou het meeste aan in dit beroep? 

 
Beantwoord bovenstaande vragen en neem de uitwerking mee naar de dag van het 
proefstuderen. Je hoeft hiervan geen uitgebreid verslag te maken. Je kunt volstaan met 
één tot twee pagina’s. 

http://www.hr.nl/
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