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Wat hebben wij te bieden:

Enthousiaste collega’s die je het vak kraamzorg 
leren;

Een informele sfeer bij een kleinschalige organi-
satie;

Een opleidingscoach die ondersteuning biedt 
gedurende het gehele traject;

Je wordt allround opgeleid: je bent in staat om 
Partusasstentie, basiszorg en volledige 
kraamzorg te bieden aan kraamgezinnen;

Een veilge leeromgeving waarin jij je talenten 
kunt ontplooien;

Arbeidsleerovereenkomsten met arbeidsvoor-
waarden conform CAO Kraamzorg;

Na afloop een branche (CZO) diploma.

Praktische informatie 

Elke opleidingsvorm heeft eigen kenmerken;

Je kunt kiezen welke opleidingsvorm het beste bij 
jou past;

Lessen worden verzorgd door docenten of door 
experts uit de praktijk zoals een lactatiekundige 
en verloskundige;

Je bent (bijna) in het bezit van een rijbewijs en 
een auto; 

Je bent enthousiast en digitaal actief;
Je bent woonachtig in de regio 
West Brabant of Zeeland.

BOL route:

Je volgt een 3 jarige opleiding op locatie (ROC);

Je volgt een verzorgende IG opleiding met 
uitstroom kraamzorg;

Er wordt gewerkt met een stage- overeenkomst 
(POK);

Je hebt stage afgestemd zoals de school ze uitzet 
in het leerjaar;

Je ontvangt een stagevergoeding;

Stages vinden plaats in de regio West Brabant, 
Zeeland en Zuid Holland.

SLW route:

Je volgt een opleiding die varieert van 12-15 
mnd, afhankelijk hoe jij de regie pakt over je 
eigen leerproces;

Door elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen, 
leren we van elkaar;

Er wordt gewerkt met een arbeidsleerovereen-
komst waarbij je contract 66,67% is gedurende 
de opleiding;

Je ontvangt een salaris gedurende de opleiding, 
conform CAO Kraamzorg;

De opleiding kent een maandelijkse instroom, je 
kunt starten als jij er klaar voor bent;

Je bent werkzaam in de regio West Brabant en 
Zeeland.

 

BBL route: 

Je volgt een (verkorte) branche opleiding 
kraamzorg; 

Je volgt een werken en leren variant voor de duur 
van 12 tot 15 maanden;

Er wordt gewerkt met een arbeidsleerovereen-
komst gedurende de opleiding;

Je ontvangt een salaris gedurende de opleiding, 
conform CAO Kraamzorg;

Je bent werkzaam in de regio West Brabant of 
Zeeland of Zuid Holland.


