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Wil je kraamverzorgende worden? 
Kijk hier naar de verschillende mogelijkheden 
 
Je kunt in Nederland verschillende soorten opleidingen volgen tot kraamverzorgende. Lees 
hier meer over de mogelijkheden. Dan kun je de opleiding kiezen die het beste bij je past.  
 
Mbo of verkort 
Er zijn twee manieren om gediplomeerd kraamverzorgende te worden: 
1 de mbo-opleiding Verzorgende–IG (richting kraamzorg); 
2 verkorte opleidingen tot kraamverzorgende. 
Op beide manieren kun je volwaardig kraamverzorgende worden. Maar er zijn ook 
belangrijke verschillen. 
 
1 De mbo-opleiding Verzorgende–IG (richting kraamzorg) 
De gebruikelijke mbo-opleiding tot (kraam)verzorgende ken je waarschijnlijk wel. Deze 
middelbare beroepsopleiding: 
- duurt drie jaar; 
- sluit aan op het voortgezet onderwijs (vmbo). Je kunt deze opleiding dus meteen na je 

vmbo-diploma volgen, je leeftijd maakt niet uit; 
- leidt op tot Verzorgende IG (individuele gezondheidszorg). Dat is breder dan kraamzorg 

alleen. Je volgt deze opleiding ook als je aan de slag wilt in verpleeg- en 
verzorgingshuizen of in de thuiszorg; 

- biedt een mbo-diploma waarmee je kunt doorstromen naar niveau 4.  
 
BOL of BBL 
Je kunt de mbo-opleiding volgen in twee varianten: 
- de beroepsopleidende leerweg (BOL): je gaat naar school en je loopt een bepaalde tijd 

stage; 
- de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): je werkt en gaat één dag in de week of één week 

per drie maanden naar school. Je hebt dan als leerling een leerwerkovereenkomst met een 
zorginstelling. 

 
Welk roc? 
Steeds meer roc’s (regionale opleidingscentra) en kraamzorginstellingen organiseren samen 
een BOL-opleiding. Je krijgt dan een brede opleiding, maar je leert tegelijkertijd ook veel dat 
je in de kraamzorg gebruikt. 
Deze samenwerkende roc’s en kraamzorginstellingen: 
- helpen bijvoorbeeld als je een stageplaats in de kraamzorg zoekt; 
- maken meestal afspraken dat ze zoveel mogelijk gediplomeerden een baan aanbieden. 
Vraag ernaar bij het roc waar je de opleiding wilt volgen. 
 



2 

2 De verkorte opleiding tot kraamverzorgende 
Er zijn ook kortere opleidingen tot kraamverzorgende. Zorg wel dat je de goede kiest. 
 
Waar moet je op letten? 
Kies een ‘branche-erkende’ opleiding. Dat wil zeggen dat: 
- alle kraamzorginstellingen in Nederland het diploma erkennen; 
- je diploma bewijst dat je over alle kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om als 

volwaardig kraamverzorgende te functioneren.  
 

Wat houdt de branche-erkende verkorte opleiding tot kraamverzorgende in? 
De verkorte kraamopleiding: 
- biedt alleen die onderdelen aan die je nodig hebt voor de kraamzorg; 
- is dus ‘smaller’ dan de mbo-opleiding Verzorgende-IG. 
 
Is er verschil in niveau met de driejarige mbo-opleiding? 
De onderdelen die met de kraamzorg te maken hebben, zijn van hetzelfde niveau als de mbo-
opleiding Verzorgende IG.  
Omdat de verkorte opleiding minder breed is, geeft het diploma je geen automatisch recht om 
door te stromen naar niveau 4. 
 
Is de verkorte opleiding voor iedereen hetzelfde?  
De inhoud en de lengte van de verkorte opleiding zijn afhankelijk van de kennis en de 
vaardigheden die je al hebt.  
 
Zijn er leeftijdgrenzen? 
Voor alle verkorte opleidingsvarianten geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. 
 
Welke vormen zijn er?  
Er zijn drie verkorte opleidingsvarianten: A, B en C. 
Hoe lang de opleiding precies duurt, hangt (gedeeltelijk) af van de schriftelijke bewijzen van 
opleiding en ervaring die je kunt laten zien, zoals diploma’s en certificaten. 
 
Variant A, drie tot vier maanden 
De kortste opleiding is bedoeld voor mensen die al een diploma (zieken)verzorgende niveau 3 
hebben of certificaten (onderdelen van de opleiding) die daarmee te vergelijken zijn. Je leert 
dan alleen nog de specifieke vakkennis en vaardigheden voor de kraamzorg. 
 
Voor wie is deze opleiding geschikt?  
Deze opleiding kun je bijvoorbeeld kiezen als: 
- je al in de verzorging werkt en je wilt ‘omscholen’ tot kraamverzorgende; 
- je een opleiding Verzorgende-IG hebt gedaan met een andere uitstroomrichting dan 

kraamzorg en je wilt nu toch graag de kraamzorg in; 
- herintreder, ter ‘opfrissing’.  
 
Variant B, zeven tot elf maanden 
Deze opleiding kun je volgen als je met diploma niveau 2 (bijvoorbeeld als helpende of 
verzorgingshulp B) gewerkt hebt in de zorg.  
Je leert die dingen die je nodig hebt voor de kraamzorg en je wordt geschoold naar niveau 3.  
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Variant C, twaalf tot achttien maanden 
Voor deze opleiding heb je geen ervaring in de zorg nodig. Je moet wel interesse hebben en 
gemotiveerd zijn om in de (kraam)zorg te werken.  
De kennis en vaardigheden die je hier leert, liggen op niveau 3.  
 
Waar kan ik mij melden voor zo’n verkorte opleiding? 
Je kunt de branche-erkende verkorte kraamopleiding alleen volgen in BBL-vorm (werken en 
leren). Dat betekent dat je als leerling een leerwerkovereenkomst moet hebben met een 
kraamzorgaanbieder. Je werkgever betaalt dan de opleiding. 
 
Wie geeft de verkorte opleidingen? 
Veel roc’s bieden verkorte opleidingen aan, maar ze hebben niet allemaal een branche-
erkenning. Kijk voor de opleidingen met branche-erkenning op www.vvtopleidingen.nl. 
 
Waarom is het belangrijk dat ik een branche-erkende opleiding kies? 
Als je een branche-erkende verkorte opleiding volgt, ben je er zeker van dat: 
- de werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche de kwaliteit van de opleiding 

controleren; 
- alle kraamzorginstellingen in heel Nederland je diploma accepteren. 
 
Waar moet ik op letten als ik mijn opleiding kies? 
Als je 21 jaar of ouder bent en je wilt opgeleid worden tot kraamverzorgende, kies je eerst 
welke opleiding het best bij jou past:  
1 de gebruikelijke mbo-opleiding Verzorgende-IG met uitstroom kraamzorg, via een 

BOL- of BBL-variant,  
2 of de branche-erkende verkorte kraamopleiding in BBL-vorm.  
 
Kies je voor optie 1?  
Let dan goed op welk opleidingsinstituut: 
- goed bij je past; 
- goede samenwerkingsverbanden heeft met kraamzorginstellingen die beloven zich in te 

spannen om een baan aan te bieden.  
 
Kies je voor optie 2?  
Check dan op www.vvtopleidingen.nl welke opleidingsinstituten een branche-erkenning 
hebben. Je weet dan zeker: 
- dat de branche je opleiding erkent; 
- dat je bij je diplomering niet alleen een branche-erkend diploma en een kraamzorgspeld 

krijgt, maar ook een verklaring van de branche. 
 
Wie is verantwoordelijk voor de erkenning van de verkorte opleidingen? 
Dat zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties die samenwerken in de branche van de 
verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en kraamzorg, kortweg de VVT-branche. 
Deze organisaties zijn verenigd in Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, 
Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT). 


