
 
 
 

Erkenningsbeleid  
 

Om toegelaten te worden als lid van de NBvD geldt dat  je ofwel student of gecertificeerd bent aan een van de door de NBvD 
erkende opleidingen dan wel toetreedt als ervaringsdoula. De NBvD erkent momenteel de certificaten van de volgende 
Nederlandse opleidingen: 

• Opleiding tot Doula te Utrecht 
• BiA Doula Training te Amsterdam 
• In Bloei te Rotterdam 

Ook erkend de NBvD certificaten van de volgende internationale opleidingen: 
• Childbirth international 
• Dona (full certification program moet succesvol afgerond zijn) 

 
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een opleiding moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen.  

 
Voorwaarden voor erkenning van een opleiding door de NBvD: 
1. De opleiding heeft een uitgebreid certificeringtraject. 

 
2. De opleiding heeft beleid, protocollen en richtlijnen op orde: 

2.1. Er is beleid vastgesteld hoe om te gaan met klachten van/over studenten tijdens de opleidingsperiode. 
2.2. Er is omschreven welke leerdoelen de studenten aan het einde van de opleiding voltooid hebben en aan welke 

certificeringeisen ze moeten voldoen. 
2.3. Er worden minimaal 3 bevallingen door de studenten onder begeleiding, mentoring en/of supervisie 

uitgevoerd en er moet een omschrijving van het begeleidingstraject zijn, waarin omschreven staat: 
- wat de eisen zijn (hoeveelheid, duur, vanaf hoeveel centimeter, thuis en/of ziekenhuis, eisen aan 

verslaglegging en beoordeling etc.) 
- hoe de begeleidingen beoordeeld worden 
- wie er supervisie houdt c.q. de mentor/begeleider is tijdens dit traject en daarmee aanspreekbaar] is voor 

het handelen van de student 
- hoe de student ondersteund wordt tijdens deze periode 
- waar klachten over een student gemeld kunnen worden 
- wie bereikbaar is bij evt. calamiteiten waar nazorg voor de student benodigd is 

2.4 Er is beschreven aan welke eisen de begeleider/mentor/supervisor moet voldoen, waaronder 
minimaal de eisen van het erkend lidmaatschap van de NBvD. 

 
3. Er moeten studentportfolio’s worden bijgehouden. Hierin zit minimaal het volgende: 

- personalia en contactgegevens van de student 
- de vorderingen van de student m.b.t. leerdoelen vanuit de opleiding (tussentijdse evaluatie of tussentijds 

reflectieverslag door student) 
- toetsgegevens/verslaglegging/scriptie over beheersing van verplichte lesstof/zelfstudie inclusief een 



eindportfolio 
- verslagen van de baringen die onder begeleiding, mentoring en/of supervisie hebben plaatsgevonden, inclusief 

voor- en natraject (samenvatting met het verloop van de begeleiding en een persoonlijk reflectieverslag met 
inachtneming van de eigen leerdoelen) 

- het resultaat van de eindtoets/eindgesprek door de opleiding 
 

4. In de verplichte lesstof moeten minimaal kennis, vaardigheden en competenties aan bod komen over: 
- anatomie van het vrouwenlichaam 
- fysiologie van de baring 
- communicatie met zorgverleners en cliënten 
- baringshoudingen 
- rol van de doula 
- ondersteunen van eerste contact w.o. borstvoeding 

 
5. Er is omschreven hoe de eindcertificering tot stand komt, cq wordt beoordeeld. 

 
6. De gedragscodes en richtlijnen van de NBvD worden door de opleiding onderschreven. 

 
7. Na erkenning doorloopt elke opleiding iedere drie jaar een visitatieronde op deze punten om de erkenning 

te behouden. 
 

Om voor erkenning in aanmerkingen te komen dient de erkenningsprocedure te worden gevolgd: 
1. De opleiding stuurt het pakket van opleidingseisen, protocollen en beleid op bovenstaande in naar de NBvD 

erkenningscommissie. Dit pakket wordt door een onafhankelijke groep van 3 commissieleden en een bestuurslid 
ontvangen en bekeken. Deze commissie zal tevens een volledig portfolio van een student ontvangen en bekijken. 

2. De commissie zal een student en een begeleider/opleider interviewen. 
3. De commissie stelt een verslag samen met haar bevindingen en afhankelijk van de beoordeling zal er aanvullende 

informatie op gevraagd worden of een besluit genomen. Indien er twijfels zijn zal het bestuur worden 
geraadpleegd en hebben de bestuursleden hierin het laatste woord. 


