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Informatie opleidingsmogelijkheden tot kraamverzorgende 

Bedankt voor jouw interesse in het vak van kraamverzorgende en in onze 
organisatie Kraamcentrum DAT.  Kraamcentrum DAT is een onderdeel van de 
Algemene Thuiszorg (DAT). Wij bestaan inmiddels 20 jaar en verlenen kraamzorg 
in Zuid-Holland, Midden-West Brabant en Zeeland. Opleiden zien we als een van onze 
speerpunten, mede omdat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel staat. Wij informeren 
jou graag over onze  SLW (Samen Leren in de Wijk) opleiding tot kraamververzorgende.

Taken  waarvoor de  leerling kraamverzorgende wordt opgeleid

 Bevallingsassistentie thuis en in het Moeder Kind Centrum (poliklinische bevalling assisteren).
 Observeren, signaleren en controleren van de kraamvrouw.
 Observeren, signaleren en controleren van de pasgeborene.
 Voorlichting, advies en instructie (VAI) geven aan het kraamgezin.
 Toilet en douche schoonmaken volgens hygiënische richtlijnen.
 Licht huishoudelijke taken uitvoeren.
 Voeding van de pasgeborene begeleiden, borstvoeding of kunstvoeding.
 Andere gezinsleden opvangen en ondersteunen.
 Overleggen met verloskundige en Jeugdgezinszorg d.m.v. overdrachten.
 Rapporteren in het zorgdossier en werken volgens het LIP formulier (Landelijk Indicatie Protocol ).
 Kraamzorg verlenen in bijzondere, soms ook lastige situaties, bijvoorbeeld bij een meerling, of na een

keizersnede.

Theorie 

 SLW traject, je krijgt geen les op school maar je leert in de praktijk door situaties die zich in de praktijk 
voordoen. De theorie ontvang je via de digitale leeromgeving. De duur van het traject is gemiddeld
15 maanden, hierin is jouw eigen inbreng bepalend. Je ontvangt een CZO-diploma als de opleiding met 
een voldoende wordt beëindigd.

Praktijk

 SLW traject, je maakt praktijkuren volgens je leerarbeidsovereenkomst, naar ratio contract. Contract
op basis van  66% (104 uur per maand) Je ontvangt een salaris conform afspraken CAO Kraamzorg.

 Bij alle bovenstaande trajecten doe je in de praktijk  ervaring  met bevallingsassistentie, interne
kraamzorg en wijkkraamzorg.
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Opleidingseisen (BBL en SLW)

 Je bent in het bezit van een rijbewijs en een auto.
 Je hebt een vooropleiding gevolgd waarbij Nederlands en Rekenen op C niveau zijn behaald.

Meer informatie

Informatie over Samen Leren in de Wijk kun je vinden op de site www.samenlerenindewijk.nl

Ben jij onze nieuwe collega?
Ben je leergierig, zelfstandig en daadkrachtig?
Heb je een vooropleiding gevolgd waarbij Nederlands en rekenen op C niveau zijn behaald?
Ben je in het bezit van een geldig rijbewijs en een auto?

Stuur dan je CV en motivatiebrief naar: werkenbij@kraamcentrumDAT.nl


