
Het opleiden van kraamverzorgenden kent een lange geschiedenis. Vóór 1940 vervulden bakers de rol van
kraamverzorgsters in een gezin. Eind jaren 40 mochten alleen nog kraamverzorgsters het beroep uitoefenen. De bakers-en
moeder cursussen werden opgeheven. Vanaf dat moment werden opleidingsinternaten door kruisverenigingen opgericht en
leefden groepen leerlingen 15 maanden met elkaar. Na 1980 verviel de basis voor de internaatsopleidingen. Sinds 1983
bestaat de opleiding meer zoals we die nu kennen.

In 2012 is het Kenniscentrum Kraamzorg opgericht. Het beroep van kraamverzorgende is sindsdien steeds verder
geprofessionaliseerd. Het KCKZ heeft o.a. het Kwaliteitsregister opgericht waarin alle kraamverzorgenden in Nederland
staan ingeschreven. In 2020 zijn dit er 8.946 in totaal. 

3.124 kraamverzorgenden een diploma VIG niveau 3 uitstroom kraam of
VIG niveau 3 algemeen;
2.763 kraamverzorgenden een diploma brancheopleiding kraamzorg of
verkorte opleiding kraamzorg
2.761 kraamverzorgenden een ander soort diploma namelijk; diploma
MDGO met uitstroom kraam of internaat of helpende. 

 

Totaal
Van het totaal aantal kraamverzorgenden (8.946) hebben: 

Afgelopen jaren
De cijfers aan de rechterkant laten zien dat het aandeel van de branche-
erkende opleiding steeds groter wordt. Tussen 2018 en 2020 is er een
toename zichtbaar van 24%. Waar voorheen het grootste aandeel lag bij VIG
niveau 3 uitstroom kraam, neemt het aandeel van de branche-erkende
kraamzorg opleiding laatste jaren toe. 

CZO
Bo is de eigenaar van de branche-erkende opleiding. Het toezicht op de
opleiding heeft Bo belegd bij College Zorg Opleidingen (CZO). In opdracht van
Bo is door CZO met de kraamzorgsector gewerkt aan nieuwe opleidingseisen
voor de branche-erkende opleiding kraamzorg.  Op 1 januari 2020 zijn deze
officieel vastgelegd om de opleiding te verbeteren en de kwaliteit op niveau te
brengen en te houden. 

Aankomende jaren verwacht Bo dat het aandeel branche-erkend opgeleide
kraamverzorgenden nog meer toeneemt.
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[1] Historisch college FNI. https://www.fni.nl/kraamzorg-thuis 
[2] Instroomcriteria Kwaliteitsregister KCKZ is afgelopen jaren gewijzigd. Lees hier de eisen die tegenwoordig gelden om je te kunnen registreren. 
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Het aantal nieuwe inschrijvingen bij het KCKZ in de periode 2019 t/m 2020 betreft 1.580. In 2020 waren dit 776 inschrijvingen.
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https://www.kckz.nl/registreren/registreren-vanaf-april-2019/informatie-over-registreren/https:/www.kckz.nl/registreren/registreren-vanaf-april-2019/informatie-over-registreren/

