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De Verloskunde Academie Rotterdam (VAR), een samenwerkingsverband tussen Hogeschool 
Rotterdam en het Erasmus MC, leidt verloskundigen op voor de hele keten van geboortezorg. 
Wij beschikken als enige verloskunde academie niet alleen over een bacheloropleiding ge-
richt op de zelfstandige praktijk, maar ook over een masteropleiding gericht op de klinisch 
werkende verloskundigen. Bovendien wordt vanuit de Academische Werkplaats Geboorte-
zorg & Perinatale Gezondheid praktijkgericht onderzoek verricht. Met de VAR bestrijken wij 
het gehele verloskundige domein van préconceptionele fase, tot het moment dat een kind 
naar het CJG gaat. Daarbij richten wij ons op de organisatie en kwaliteit van verloskundige 
zorg en op de context van grootstedelijke perinatale gezondheid en het kwetsbare gezin.

DE KRACHT VAN DE KETEN

en mening, elk vanuit een autonome 
positie om gezamenlijk tot optimale 
besluiten te komen. Deze op samen-
werking gerichte aanpak geven onze 
afgestudeerden ook mee. Zij zijn toe-
gerust voor de praktijk van vandaag 
en morgen, werken evidence based, 
hebben oog voor de opvattingen van 
de ander, zowel van de cliënt als van 

Wij zien kracht in gelijkwaardige sa-
menwerking vanuit diverse discipli-
nes, met aandacht en respect voor 
elkaars opvattingen en belangen. Het 
resultaat is dat het kind een zo groot 
mogelijke kans heeft op een gezonde 
start en de cliënt centraal staat. Daar-
bij garandeert de kracht van diverse 
professionele invalshoeken uitsteken-
de verloskundige zorg. 

De unieke samenwerking tussen 
Hogeschool Rotterdam en het Eras-
mus MC komt tot uiting in het netwerk 
van onderwijs en onderzoek (voorna-
melijk in de Academische Werkplaats 
Geboortezorg & Perinatale Gezond-
heid) en de relatie tussen geboorte-
zorgprofessionals van 1e en 2e lijn. 
Daarin verkennen wij elkaars visie 

de collega-zorgverlener, en onder-
houden vanuit eigen kracht uitsteken-
de samenwerkingsrelaties.

Dit betekent dat onze afgestudeerden 
een eigen specifieke inbreng hebben 
in integrale zorgverlening, waarbij 
goed wordt samengewerkt met alle 
relevante partners. Hierbij staan een 
cliëntgerichte en vraaggestuurde aan-
pak centraal en tonen onze afgestu-
deerden een professionele en (zelf)
kritische houding. Belangen van de 
cliënt worden goed afgewogen ten 
opzichte van een zorgvuldige risico-
selectie. Goed onderbouwen van het 
handelen en het bijdragen aan en 
kunnen inbedden van onderzoek in 
de dagelijkse praktijk zijn daarbij van-
zelfsprekend.



Bachelor en Master 
Bij de bacheloropleiding van de VAR is 
jaarlijks plek voor 60 studenten. Elk jaar 
melden zich meer studenten aan dan 
er plek is. Zo waren er in 2016 625 aan-
meldingen. Ook bij de masteropleiding 
wordt het maximaal aantal beschikbare 
plekken elk jaar gevuld. Inmiddels heeft 
de masteropleiding in meer dan de helft 
van de klinieken, klinisch verloskundigen 
opgeleid. In totaal komt dit op een aantal 
van ruim 175 studerenden/ afgestudeer-
den.

De bacheloropleiding werd in 2016 door 
de Keuzegids wederom uitgeroepen tot 
topopleiding. En behoort daarmee tot 
de beste opleidingen van Nederland. 
Ook werd de masteropleiding van de 
VAR in 2016 voor het tweede jaar op rij 
als topopleiding beoordeeld. De oplei-
ding behoort daarmee tot een van de 12 
beste masteropleidingen, aan universi-
teiten en hogescholen, in Nederland.

OVER DE VAR

De Verloskunde Academie Rotterdam 
(VAR) is sinds 2006 een samenwerkings-
verband tussen Hogeschool Rotterdam 
en het Erasmus MC. De VAR bestaat uit 
de bacheloropleiding Verloskunde, de 
masteropleiding PA Klinische Verloskunde 
en de Academische Werkplaats Geboorte-
zorg & Perinatale Gezondheid. Daarnaast 
is de VAR ingebed in zowel het Instituut 
voor Gezondheidzorg als het Kennis-
centrum Zorginnovatie van Hogeschool 
Rotterdam.

Onderzoek 
Zowel de bacheloropleiding als de mas-
teropleiding werken intensief samen 
met lectoraten binnen Kenniscentrum 
Zorginnovatie, waarmee de koppeling 
tussen onderzoek en onderwijs wordt 

gewaarborgd. Een groot deel van 
het onderzoeksprogramma van de 
VAR is ingebed in een Academische 
Werkplaats: een kennisinfrastruc-
tuur met een gelijkwaardige bijdrage 



van praktijk, onderwijs en onder-
zoek. Bovendien zijn verschillen-
de onderzoekslijnen verbonden 
aan lectoraten van Kenniscen-
trum Zorginnovatie. Hierbij wordt 
steeds nauw samengewerkt tus-
sen lectoren, onderzoekers, do-
centen en studenten in diverse 
onderzoeksprojecten.

Praktijkvraagstukken zijn altijd 
leidend in ons onderzoek en het 
doel is dan ook om met onder-
zoek kennis te genereren waar-
mee we bijdragen aan de kwali-
teit van de geboortezorg én van 

De VAR wordt naast de leidende structuur binnen de 
opleidingen, zoals binnen Hogeschool Rotterdam 
gebruikelijk, strategisch aangestuurd door:

Prof. dr. Eric A.P. Steegers, gynaecoloog, Afdelings-
hoofd Verloskunde en Gynaecologie, Erasmus MC

Drs. Hans van der Moolen, Directeur Instituut voor 
Gezondheidszorg, Hogeschool Rotterdam

Hanneke W. Torij, MSc, Lector Verloskunde & Geboor-
tezorg, Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool 
Rotterdam

Evelien Cellissen, MSc, coördinator PA klinische verlos-
kunde

Willemijn Eekhof, onderwijsmanager bachelor Verlos-
kunde

Adres: 
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam 

E-mail: 
opleiding-VAR@hr.nl

Telefoonnummer: 
010-794 4083 
(secretariaat IVG Shedia Martijn)

Website: 
www.VA-r.nl

Verloskunde Academie 
Rotterdam

CONTACT

het verloskundige onderwijs. On-
derzoekers, docenten en studen-
ten werken nauw samen in ver-
schillende onderzoeksprojecten 
(zowel lokaal in Rotterdam, als re-
gionaal, landelijk en ook interna-
tionaal) die worden aangestuurd 
door de lector en de hoogleraar 
binnen de VAR.

Regelmatig contact tussen onder-
zoekers en afstudeerbegeleiders 
zorgt voor een match tussen stu-
denten en relevante onderzoe-
ken voor de praktijk.


