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Profiel Moeder & Kind  

           versie: 1-7-2019 

 

 

Informatiebrief Moeder & Kind 

 

1. Inleiding 

Het schakeljaar (master jaar 3) vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de medische 

vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende arts in 

opleiding tot specialist (AIOS). Een dedicated schakeljaar kan de student nadrukkelijk voorbereiden 

op een specifieke vervolgopleiding, echter al te specifiek kan nadelig zijn. Immers, lang niet alle 

studenten weten voor het begin van het schakeljaar reeds in welke richting zij zich na het 

artsexamen willen ontwikkelen. En niet elke student die kiest voor een bepaalde richting is hiervoor 

ook daadwerkelijk geschikt. Om deze reden heeft het dedicated schakeljaar Moeder & Kind een 

breed profiel. 

 

Het dedicated schakeljaar Moeder & Kind heeft een profiel dat aansluit op de volgende medische 

vervolgopleidingen: 

• Kindergeneeskunde 

• Obstetrie & Gynaecologie 

• Klinische Genetica 

 

2. Moeder & Kind 

Het dedicated schakeljaar Moeder & Kind wordt ingevuld door de hoofddisciplines 

Kindergeneeskunde, Obstetrie & Gynaecologie en de Klinische Genetica. Daarnaast zijn de 

volgende specialismen betrokken: 

• Kinder- en Jeugdpsychiatrie 

• Jeugdgezondheidszorg 

• Neonatologie 

• Kinderchirurgie 

• Kinderneurologie 

• Kinderpulmonologie 

• Kinderradiologie 

 

Al deze disciplines raken een gemeenschappelijk thema, namelijk de gezondheid van de moeder en 

het kind. Dit dedicated schakeljaar biedt studenten de mogelijkheid zich te oriënteren op al deze 

vakgebieden en biedt een compleet beeld van de medische zorg rondom de gezondheid van de 

moeder en het kind. 
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3. Opbouw 

Het schakeljaar bestaat uit het Startblok van 6 weken, een algemene semiarts stage (ASAS) van 12 

weken, twee keuzestages van 6 weken en een onderzoeksstage van 12 weken. De volgorde van 

deze stages kan variëren. Het jaar wordt afgesloten met een afsluitperiode van 6 weken.  

 

Ter illustratie: indeling van het schakeljaar 

 

De ASAS wordt, naar keuze van de student, gevolgd bij één van de volgende disciplines: 

1. Obstetrie of Gynaecologie 

2. Kindergeneeskunde 

3. Kinderchirurgie 

4. Kinder- en jeugdpsychiatrie.  

 

De keuzestages mogen gevolgd worden bij: 

1. Verloskunde 

2. Kindergeneeskunde 

3. Kinderchirurgie 

4. Kinder- en jeugdpsychiatrie 

5. Klinische Genetica 

6. Jeugdgezondheidszorg 

7. Neonatologie (1 x 12 weken) 

8. Kinderneurologie 

9. Kinderpulmonologie 

10. Kinderradiologie 

11. Onderwijsstage gerelateerd aan onderwerp Moeder & Kind 

 

De wetenschapsstage mag bij alle bovenstaande disciplines worden gedaan.   

 

Met uitzondering van de wetenschapsstage, mogen nooit twee stages bij hetzelfde specialisme 

gelopen worden. Doel hiervan is te garanderen dat de student kennis maakt met verschillende 

vakgebieden, die zich richten op moeder en kind. Er mag formeel maximaal 24 weken stage 

gelopen worden in één vakgebied (het vakgebied wordt bepaald aan de hand van het specialisme 

van je hoofdbegeleider van de betreffende stage).  

Het schakeljaar Moeder & Kind is ook voor SUMMA studenten toegankelijk. 

 

De student meldt zich middels het opgaveformulier aan voor een startblok bij onderwijszaken 

zoals iedere andere student. Vervolgens ontvangt de student de indeling van het 3de masterjaar. 

Hierin staat het specialisme en de periode van de ASAS vast. De locatie van de ASAS gaat in 

samenspraak met de betreffende divisie. 

 

4. Verschil regulier schakeljaar en profiel Moeder & Kind 

Mentor 

De student krijgt aan het begin van het schakeljaar, tijdens het startgesprek met een begeleider 

van het schakeljaar, een mentor toegewezen. Deze mentor is een AIOS of jonge klare uit de 
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discipline waarbij de student de ASAS volgt of waar de voorkeur van de student naar uitgaat. 

Student en mentor bespreken tenminste 5 keer in het jaar de voortgang van de student. De mentor 

beoordeelt de student nadrukkelijk niet, maar is een laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen en 

eventuele problemen. 

 

Leerdoelen en toetsing 

Tijdens de stages ontvangt de student feedback van de diverse begeleiders. De student wordt 

tijdens en aan het eind van elke stage beoordeeld op zijn/haar functioneren als semi-arts door de 

stage-supervisor. Voor deze beoordelingen gelden de huidige regels zoals vermeld in het OER en 

de Leidraad Portfolio Schakeljaar.  

 

Voor ieder profiel zijn specifieke leerdoelen geformuleerd. Studenten in een profiel worden getoetst 

op hun voortgang in deze leerdoelen. Deze extra leerdoelen en toetsing hiervan hebben 

nadrukkelijk geen invloed op het afronden van de studie geneeskunde. 

 

Onderwijs 

Specifiek voor studenten in het profiel Moeder & Kind zal elf keer per jaar onderwijs plaatsvinden. 

Dit onderwijs sluit aan bij het profiel en behandelt onderwerpen zoals de reanimatie van een 

kind, huiselijk geweld, research etc. De elf onderwerpen keren terug in een jaarlijkse carrousel zodat 

elke student onderwijs volgt over alle onderwerpen. 

 

5. Aanmelding 

De aanmelding voor het dedicated schakeljaar Moeder & Kind verloopt deels via de coördinator 

van de betreffende divisie en deels via onderwijszaken. 

 

Een student die zich wil aanmelden stuurt zijn CV, motivatiebrief en cijferlijst naar de coördinator 

van Moeder & Kind: onderwijs-linkrood@umcutrecht.nl. 

In de motivatiebrief staat de motivatie voor deelname aan het dedicated schakeljaar Moeder & 

Kind en het plan van de student voor de invulling van dit schakeljaar. 

 

Deze aanmelding dient uiterlijk 2 weken voor de start van de aanmelding voor het startblok door 

de coördinator te zijn ontvangen. De selectiecommissie beoordeelt de aanmeldingen en beslist 

welke studenten worden toegelaten tot het profiel Moeder & Kind. 

 

In de eerste week van de aanmelding voor het startblok wordt aan de studenten doorgegeven of ze 

wel of niet zijn toegelaten tot het profiel. Als zij zijn toegelaten dienen zij zich vervolgens ook op 

reguliere wijze bij de afdeling onderwijszaken aan te melden voor het schakeljaar, waarbij de 

studenten die geaccepteerd zijn voor het dedicated schakeljaar dit op het aanmeldingsformulier 

vermelden. De coördinator van het dedicated schakeljaar informeert de afdeling onderwijszaken 

over welke studenten het profiel gaan volgen. Onderwijszaken deelt de studenten vervolgens voor 

de ASAS in, op dezelfde manier als bij een niet dedicated schakeljaar. Na ontvangst van de master 

jaar 3 indeling wordt de student uitgenodigd voor een gesprek bij Prof.Dr. J.(Joost) Frenkel of Dr. 

R.(Roel) de Heus om de mogelijkheden en wensen voor de inhoud van de keuze- en 

wetenschapsstage te bespreken. Voor of tijdens dit gesprek maakt de student een concept-rooster 

voor zijn/haar schaljaar. De student is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de 

keuzestages en de wetenschappelijke stage. Tevens krijgt de student een mentor toegewezen. 
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Na dit gesprek ontvangt het secretariaat (onderwijs-linkrood@umcutrecht.nl) van de student de 

volgende gegevens, per mail: 

 Concept-rooster voor het dedicated schakeljaar 

 Mentor  

 

6. Nadere informatie 

Desgewenst is nadere informatie over het dedicated schakeljaar Moeder & Kind te verkrijgen bij de 

coördinator van het dedicated schakeljaar via onderwijs-linkrood@umcutrecht.nl.  

 

7. Deadline aanmelding  

 

Studiejaar 2019/2020 Deadline aanmelding 

Moeder & Kind 

Aanmelding  

Onderwijszaken 

P1 Week 15 Week 17-21 

P2 Week 21 Week 23-27 

P3 Week 29 Week 31-35 

P4 Week 35 Week 37-41 

P5 Week 41 Week 43-47 

P6 Week 47 Week 49-03 

Net als de start van de aanmelding bij onderwijszaken, schuift de deadline voor de aanmelding voor Moeder & 

Kind steeds 6 weken op.  
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