
Tijdelijke regeling partusassistentie door leerling 
kraamverzorgenden 

Huidige situatie 

Om in aanmerking te kunnen komen voor een CZO-diploma kraamverzorgende is het assisteren bij 

een partus een kerntaak. De hiervoor gestelde norm is dat leerlingen tijdens hun opleiding bij 

minimaal vijf partussen geassisteerd moeten hebben en middels een proeve van bekwaamheid 

afgesloten op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. 

Het assisteren bij minimaal vijf partussen wordt door de huidige COVID-19 pandemie met 

bijbehorende maatregelen bemoeilijkt omdat de leerling als extra persoon naast de kraamverzorgende 

bij de partus aanwezig is wat niet altijd mogelijk of gewenst is. Dit naast het gegeven dat deze 

leersituaties sowieso niet rijkelijk aanwezig zijn. Het CZO heeft in samenwerking met 

brancheorganisatie Bo Geboortezorg een tijdelijke regeling betreffende partusassistentie door leerling 

kraamverzorgenden opgesteld zodat leerling kraamverzorgenden met een CZO-diploma kunnen 

afstuderen.  

Duur van de regeling 

Deze regeling loopt af op 1 april 2022 waarna evaluatie plaatsvindt. Uitgangspunt blijft in alle 

gevallen het fysiek assisteren bij zoveel mogelijk partussen. 

Tijdelijke maatregel 

De norm van de minimale vijf fysieke partus assistenties verandert niet. Indien dit niet haalbaar is als 

gevolg van COVID-19 zijn de volgende situaties mogelijk om toch een CZO-diploma te behalen.  

Hierbij zijn twee situaties denkbaar: 

1. De leerling heeft bij minimaal twee of meer fysieke partussen geassisteerd, maar is nog niet zover

dat de proeve van bekwaamheid partusassistentie in de praktijk kan worden afgelegd. De leerling

dient het assisteren bij de partus aan te vullen tot en met vijf met simulatie of scenario training in de

theorie. De proeve van bekwaamheid vindt plaats in de praktijk. Betreffende casuïstiek wordt

voorgelegd aan de examencommissie van de branche-erkende opleiding. Bij het voorleggen dient

bewijsvoering aangeleverd te worden conform de eisen in het leer- en begeleidingsplan. De

examencommissie bepaalt of vrijstelling wordt verleend voor het aantal gemiste fysieke partus

assistenties. Bij goedkeuring kan de leerling het CZO-diploma aanvragen wanneer aan alle

opleidingseisen is voldaan.

2. De leerling heeft een achtergrond in de kraamzorg waardoor het mogelijk is de proeve van

bekwaamheid partusassistentie sneller te behalen zonder de vijf vereiste partus assistenties. Denk

hierbij aan o.a. herintredende kraamverzorgenden. Ook in deze gevallen wordt de casuïstiek

gedocumenteerd voorgelegd aan de examencommissie.
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