
Na je studie kun je snel aan de slag! Dit onder meer door het hoge 
geboortecijfer en het grote aanbod aan ziekenhuizen in 
regio Brussel. 

Waar kan ik werken? 

Je kunt er voor kiezen om in een ziekenhuis te werken of je kunt beginnen 
als zelfstandige vroedvrouw. In een ziekenhuis kom je meestal terecht op 
de kraamafdeling, verloskamer, neonatologie, fertiliteitskliniek, prenatale 
raadpleging of op de MIC-afdeling, waar vrouwen met een hoogrisico-
zwangerschap worden gehospitaliseerd. Je kunt ook werk vinden in een 
geboortehuis, bij ‘Kind & Gezin’ of in centra voor relatievorming, seksuele 
voorlichting en zwangerschapsproblemen.

Met je diploma van vroedvrouw kun je niet alleen in België op de arbeids-
markt terecht, maar ook in de rest van Europa.

Kan ik verder studeren?

Als je wil verder studeren, kun je doorstromen naar de master in de 
Verpleegkunde en Vroedkunde. Deze opleiding duurt twee jaar en kan 
ook deeltijds gevolgd worden zodat een combinatie met werken mogelijk 
is. Maar er zijn nog heel wat andere mogelijkheden, zoals een master 
in de Seksuologie, een master in de Antropologie, een master in het 
Management en het Beleid in de Gezondheidszorg, ... Met het diploma 
van master ben je opgeleid om onderzoek te verrichten, coördinerende 
taken uit te voeren en innovaties uit te werken en te implementeren. De 
opleiding Verpleegkunde ontwikkelde een traject van 120 studiepunten 
waarbij vroedvrouwen in 2 jaar het bijkomend diploma bachelor in de 
Verpleegkunde kunnen behalen.

Ga je graag om met aanstaande of kersverse ouders en met pasgeboren 
baby’s? Wil je graag ouders begeleiden op een uniek moment in hun leven? 
Heb je een stevige verantwoordelijkheidszin? Ben je klaar om aan de wieg te 
staan van een nieuw leven? Dan is onze opleiding Vroedkunde zeker iets voor 
jou!

Waarom Vroedkunde?
Als vroedvrouw heb je het mooiste beroep ter wereld. Je bent elke dag getuige 
van een wonder!

Waarom in Brussel?
Brussel heeft het hoogste geboortecijfer van België. Dat wil zeggen dat er hier 
heel wat leerkansen zijn en bovendien meer kans op werk! Daarnaast werk je 
in Brussel met moeders uit alle lagen van de bevolking. Van de allerarmsten 
tot de allerrijksten! Superboeiend!

Buitenland?
Binnen onze opleiding vinden we internationalisering erg belangrijk. Wist je dat 
maar liefst 60% van onze studenten op buitenlandse stage gaat: van Finland 
over Slovenië naar Gambia of Marokko,… 

Real life
We nemen je mee door de wetenschap achter zwangerschap en bevalling. 
Maar we blijven niet met onze neus in de boeken steken. Al vanaf het 
eerste jaar ga je op stage. We sturen je niet zomaar het werkveld in. In ons 
hoogtechnologische simulatiecentrum leer je in een real life verloskamer met 
levensechte poppen wat je te wachten staat. Zo ben je uitstekend voorbereid 
om met echte patiënten aan de slag te gaan.

Nooit alleen 
Je staat er bij ons nooit alleen voor. Onze docenten begeleiden je gedurende je 
volledige opleiding, van de eerste ervaringen op stage tot het schrijven van je 
bachelorproef. Bovendien beschikken we allemaal over onze eigen expertise. 
Je krijgt les van vroedvrouwen, psychologen, gynaecologen, seksuologen, 
verpleegkundigen, lactatiedeskundigen, kinderartsen … 

Het mooiste
beroep ter wereld!
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Jouw campus

Je studeert op campus Jette, die vlot bereikbaar is met 
het openbaar vervoer. Dankzij het voordelige MIVB-
abonnement rij je een heel jaar voor een prikje door de 
stad (in 2021 voor €12)! Tram 9 houdt halt vlak voor 
de deur en er stoppen ook heel wat bussen aan het UZ 
Brussel. De campus ligt midden in het groen, met een 
gezellig centrum op 2 km van de campus.

Kom gerust ook met de fi ets. Je kan je eigen fi ets kwijt in 
onze fi etsenstalling. Of maak gebruik van één van de vele 
Brusselse deelinitiatieven. Er is zelfs een Villo! station op 
de campus. Het is tien minuten fi etsen naar het station 
van Jette (dat op 2 km van de campus ligt).

Basic Fit ligt vlak bij je campus: via 
Studentenvoorzieningen STUVO kan je 50% 
korting krijgen op een jaarabonnement!
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Infodagen 2023

• Zaterdag 18 maart, van 10u tot 13u
• Zaterdag 22 april, van 10u tot 13u
• Zaterdag 24 juni, van 10u tot 15u
• Zaterdag 2 september, van 10u tot 15u
• Zaterdag 9 september, van 10u tot 15u

Bekijk zeker ook 
ehb.be/infomomenten

Workshopweek 2023

• van 20 tot 24 februari (krokusvakantie)

Alle opleidingen openen de deuren om je 
een voorsmaakje te geven van de studie of 
de job. Begin 2023 lees je meer via: 
ehb.be/workshopweek



Alle oud-studenten zijn tevreden over onze 
opleiding. 

van de afgestudeerden zijn binnen de 6 maanden 
aan de slag.

“
Al een job/gezin?

Naar een andere 
wereld

Heb je al een job, maar wil je graag vroedvrouw worden? Start 
dan de opleiding Vroedkunde in afstandsonderwijs. Ook als thuiswerkende 
ouder kan je de flexibele opleiding aanvatten.

We hebben de lesmomenten binnen dit traject gebundeld op donderdag-
namiddag en vrijdag tijdens de dag. Naast deze lesmomenten ga je zelf via 
begeleide zelfstudie aan de slag met de theoretische cursussen. Nadat je de 
essentiële opleidingsonderdelen als voorbereiding op de praktijk hebt afgrond, 
begin je met stage in het tweede semester. Samen met de stageplaats en 
stagecoördinator plan je zo flexibel mogelijk de stage.

We hebben de flexibele opleiding gespreid over vier jaar om de werklast te 
beperken. Bovendien krijg je een persoonlijke coach toegewezen die je het 
hele jaar begeleidt. Je behaalt hetzelfde diploma als onze andere studenten 
Vroedkunde.

Meer dan de helft van onze studenten gaan op buitenlandse stage. Een 
unieke kans om zwangerschap en bevalling op een andere manier te leren 
kennen. De studenten krijgen tijdens hun stage een totaal andere wereld te zien. 
Ze moeten zich vaak erg aanpassen aan een andere manier van werken en dat 
geeft een boeiende kijk op hun toekomstig beroep. 

Binnen Europa kan je stage lopen in: Slovenië, Verenigd Koninkrijk, Finland, ...
Buiten Europa: Gambia, Rwanda, Marokko, Filipijnen, Mauritius, Senegal,
Tanzania, Cambodja, Uganda, ...

Vroedkunde
in cijfers

91 %

10/10

Met poppen spelen? 

Je kan natuurlijk niet zomaar op patiënten beginnen oefenen. Daarom starten 
we eerst met poppen. Niet zomaar poppen maar levensechte exemplaren, 
die onder meer kunnen bevallen, roepen en reageren zoals een echte patiënt. 
We gaan aan de slag in een real life verloskamer en een ‘ziekenhuiskamer’ 
die we in verschillende settings kunnen gebruiken. Alles wat je doet in deze 
kamers wordt door verschillende camera’s vastgelegd. In een kamer wat 
verder kunnen de andere studenten en docenten ondertussen meekijken. 
Achteraf ga je samen met de andere studenten en docenten reflecteren 
over je handelingen. Het oefenen in ons Brussels Integrated Care 
Simulatiecentrum (BIC Sim), dat zich op de campus bevindt, is een 
ideale voorbereiding voor de stage!

Tijdens je opleiding krijg je een combinatie van theorie, vaardigheids- en 
projectonderwijs, simulatietrainingen en stages aangeboden. In elk deeltraject 
besteden we aandacht aan een specifiek onderdeel van de verloskunde. We 
organiseren de opleiding semestrieel. Per semester centreren we een geheel 
van onderwijsactiviteiten rond een bepaald thema.

In het tweede deeltraject gaan we dieper in op het centrale thema 
‘De bedreigde voortplanting’. We bespreken uitvoerig ziekteleer 
en verwikkelingen tijdens het geboorteproces en bij de pasgeborene. 
Opleidingsonderdelen uit dit deeltraject zijn onder andere: pathologische 
verloskunde, neonatologie, gezondheidspromotie, psychosociale aspecten in de 
verloskunde, etc.

In het derde deeltraject hebben we het over specifieke aspecten binnen de 
verloskunde: fertiliteit, prenatale diagnostiek, echografie. Ook de 
intensieve zorgen bij hoogrisicozwangerschappen en pasgeboren of premature 
baby’s diepen we verder uit.

Jouw vakken

Je eerste jaar
in SP*

*studiepunten

Medische wetenschappen: anatomie en fysiologie 1   5
Verpleegkunde theorie 1      3
Verpleegkunde vaardigheden 1     3
Fysiologische verloskunde: postpartum    3
Gezonde neonaat       4
Psychosociale aspecten in de vroedkunde    4
Communicatie in de vroedkunde     3
Ethiek en wetgeving      4
Medische wetenschappen: anatomie en fysiologie 2   3
Verpleegkunde theorie 2      3
Verpleegkunde vaardigheden 2     3
Fysiologische verloskunde: partus     3
Fysiologische verloskunde: zwangerschap    5
Evidence Based Midwifery: grootstedelijke en internationale context 4

Stage 1        7
Internationalisering en casuïstiek 1     3

Totaal        60

In een notendop
Semester 1

Mens en gezondheid
Semester 2

Verloskunde
Semester 3

De pathologische partus en postpartum en de laagrisico neonaat
Semester 4

De pathologische zwangerschap en midwifery sciences
Semester 5

Specifieke en hoogrisico aspecten in de verschillende beroepsdomeinen 

Semester 6

Vroedvrouw worden

Mijn diploma Vroedkunde heeft me al op 
heel wat plaatsen gebracht: het ziekenhuis 
van Halle, Wheel of care (thuiszorg in 
Brussel), een wijkgezondheidscentrum in 
Anderlecht en nu als lesgever. Stuk voor 
stuk boeiende omgevingen waar je als 
vroedvrouw veel kan betekenen. 

- Oud-studente en huidig docente Caroline Sleewagen 

Brussels Health 
Campus

We werken nauw samen met het Universitair Ziekenhuis Brussel en de 
Vrije Universiteit Brussel, die op dezelfde campus liggen. Dat geeft ons heel 
wat kansen tot multidisciplinair samenwerken. Onze campus behoort tot de 
medische wereldtop en is een expertisecentrum in België. Bovendien ligt 
onze campus midden in de groene Brusselse rand.

Welkom in 
ons simulatie-

centrum 
BIC Sim
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