Algemene informatie
Vanuit AIT-steunpunten worden diverse opleidingen m.b.t. (varianten van) de methodes
Video-hometraining (VHT) en Video-interactiebegeleiding (VIB) verzorgd. In dit
informatiedocument vindt u per opleiding meer informatie. AIT is methodiekeigenaar van
(varianten van) VHT/VIB en is een non-profitorganisatie, erkend als opleidingsinstituut door
CRKBO en niet BTW-plichtig. Op alle genoemde tarieven is BTW niet van toepassing.
De opleidingen worden individueel of in kleine groepjes gegeven, met maximaal 5
deelnemers, afhankelijk van de werksoort. Het tarief voor de complete opleiding is onder
andere afhankelijk van het aantal deelnemers. Het standaarduurtarief van de opleiders is
€110,-. Het reisuurtarief is €45,-. Voor een aantal opleidingen is een vaste prijs afgesproken.
Deze informatie is per opleiding te vinden.
Na afronding van een opleiding ontvangt de professional een certificaat tijdens een
certificeringsbijeenkomst, in aanwezigheid van de opleider en een AIT gecommitteerde. Het
tarief van deze bijeenkomst is €220,- per kandidaat. Het certificaat wordt opgenomen in de
landelijke certificeringsbank van de AIT en bij adequaat functioneren en het actief
participeren aan het verplichte bijscholingsprogramma, driejaarlijks verlengd. Voor de
centrale AIT-service wordt €50,- per persoon per jaar afgedragen, aangevuld door een
afdracht per eigen praktijk (€50,-) of per organisatie (standaardtarief €250,-).
Niveau: HBO+
Vereiste vooropleiding: HBO werk- en denkniveau
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Introductiecursus Video-hometraining / Video-interactiebegeleiding
De introductiecursus Video-hometraining/Video-interactiebegeleiding biedt een gedegen
eerste kennismaking met de methodes Video-hometraining (VHT) en Videointeractiebegeleiding (VIB). Deze cursus is interessant voor professionals die een opleiding
overwegen of meer van de methodes willen weten. Tijdens de cursus is er gelegenheid te
onderzoeken wat VHT of VIB zou kunnen toevoegen in de eigen werksituatie en/of
organisatie. De cursus biedt een combinatie van theorie, oefeningen en praktijk.
Lees meer over de introductiecursus Video-hometraining / Video-interactiebegeleiding
op de website van onze samenwerkingspartner Logavak Opleidingsgroep.

Opleider
Contacturen
Zelfstudie
Deelnameprijs
ID
Accreditatie

Margaret van Ruitenbeek
8 uur
6 uur
€465,- per persoon, inclusief deelname aan één
AITstudiedag
183690
Registerplein
Categorie
Opleidingstraject Agogen
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker
Opleidingstraject Maatschappelijk werk

Accreditatiepunten
3,85
3,85
3,85

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register
Zorgprofessionals
Categorie
Scholing GGZ
Scholing Jeugdverpleegkunde
Scholing Kinderverpleegkunde
Scholing SPV

Accreditatiepunten
8
8
8
8

Vorm
Vervolg

Minimaal 8, maximaal 16 deelnemers
Onderstaande opleidingen kunnen het vervolg zijn van de
introductiecursus.

Interesse

Neem contact op met Logavak Opleidingsgroep.

Video-hometraining
Video-hometraining (VHT) is een vorm van professionele begeleiding of hulpverlening aan
gezinnen met problemen in de opvoeding. Door analyse van korte video-opnames van de
alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat goed loopt in de communicatie en wat
verbeterd kan worden. De video-opnames worden door de begeleiders samen met de ouders
besproken en geanalyseerd, met als doel de ouders helder zicht te geven op het
functioneren en de behoeftes van het kind.
Algemene opleiding Video-hometraining
De opleiding Video-hometraining (VHT) bestaat uit 30 supervisies, verdeeld over drie fases:
Fase 1: Leren analyseren van videomateriaal
Fase 2: Basiscommunicatie van de Video-hometrainer in opleiding
Fase 3: Invoegen van VHT binnen het begeleidingstraject
Hulpverleners die in gezinnen werkzaam zijn, met minimaal hbo werk- en denkniveau,
kunnen de opleiding tot video-hometrainer volgen. Na afronding van de opleiding tot
videohometrainer kunnen de hulpverleners zelfstandig en op methodische wijze VHT
uitvoeren. Zij kunnen dit in gezinnen met uiteenlopende problematiek.
Opleider
Contacturen
Zelfstudie
Deelnameprijs
ID
Accreditatie

Diverse opleiders per gewest
47 uur (bij deelname in groepje van twee personen)
63 uur
€110,- per uur supervisie (daadwerkelijke kosten
afhankelijk van aantal deelnemers)
184974
Registerplein
Categorie
Accreditatiepunten
Opleidingstraject Agogen
13,35
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker
13,35
Opleidingstraject Maatschappelijk werk
13,35

Vorm
Vereiste bijscholing
voor behoud certificaat

Interesse

Groepjes van twee personen
De criteria waaraan men moet hebben voldaan zijn:
• 1 supervisie per jaar
• 2 Werk Ontwikkeling Kringen per jaar
• 2 AIT-studiedagen per 3 jaar
Neem contact op met één van de Gewestcoördinatoren

van AIT

Verkorte opleiding Video-hometraining
De verkorte opleiding Video-hometraining (VHT) bestaat uit 20 supervisies en is specifiek
bedoeld voor ervaren hulpverleners in een ambulante setting.

Opleider
Contacturen
Zelfstudie
Deelnameprijs
ID
Accreditatie

Diverse opleiders per gewest
32
48
€110,- per uur supervisie (daadwerkelijke kosten
afhankelijk van aantal deelnemers)
215328
SKJeugd
Categorie
Geaccrediteerde scholing GHO
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker

Vorm
Vereiste bijscholing
voor behoud certificaat

Interesse

Accreditatiepunten
1
10,25

Groepjes van twee personen
De criteria waaraan men moet hebben voldaan zijn:
• 1 supervisie per jaar
• 2 Werk Ontwikkeling Kringen per jaar
• 2 AIT-studiedagen per 3 jaar
Neem contact op met één van de Gewestcoördinatoren

van AIT

Volledige opleiding Kortdurende Video-Hometraining
Kortdurende Video-Hometraining (K-VHT) is een interventie voor ouders met kinderen in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het programma wil een gezonde (sociaal-emotionele) ontwikkeling
van kinderen bevorderen en gedrags- en ontwikkelingsproblemen voorkomen of verminderen
door opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken en de ouder-kind relatie te
verbeteren. De volledige opleiding K-VHT omvat een introductie, 20 supervisies verdeeld in
drie fases en een bezoek aan twee Werk Ontwikkelings Kringen (WOK’s).
Opleiders

Herma van Andel
Marij Eliëns
Will Glorius-Oerlemans
Mieke Hanegraaf
Evelien Katoen

Contacturen
Zelfstudie
Deelnameprijs

29 uur (9 uur contact, 20 uur supervisie)
42 uur
€330,- introductie
€110,- per uur supervisie (daadwerkelijke kosten
afhankelijk van aantal deelnemers) €35,- per WOK
per persoon
150647
De accreditatie voor Volledige Opleiding Kortdurende
VideoHometraining (ID nummer: 150647) bij de beroepsgroep
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register
Zorgprofessionals is geldig t/m 1 november 2015. Zodra er een
verzoek komt van meerdere deelnemers voor een
geaccrediteerde opleiding, kan de opleiding opnieuw worden
ingediend ter accreditatie, met de geplande begin- en einddatum.
Neem hiervoor contact op met het landelijk bureau van AIT.

ID
Accreditatie

Jose Luimes
Ellie Stultiens
Truus van der Veen
Marianne Wesselink

Registerplein
Categorie
Opleidingstraject Agogen
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker
Opleidingstraject Maatschappelijk werk
Vorm
Vereiste bijscholing voor
behoud certificaat

Accreditatiepunten
10,05
10,05
10,05

Individueel of in kleine groep
In het 1e jaar na afronding opleiding:
• 4 supervisies per jaar
• 2 Werk Ontwikkeling Kringen per jaar
• 2 AIT-studiedagen per 3 jaar
In het 2e en 3e jaar na afronding opleiding:
jaar
• 2 Werk Ontwikkeling Kringen per jaar
• 2 AIT-studiedagen per 3 jaar

Interesse

3 supervisies per

De criteria waaraan men moet hebben voldaan zijn:
• 1 supervisie per jaar
• 2 Werk Ontwikkeling Kringen per jaar
• 2 AIT-studiedagen per 3 jaar
Neem contact op met één van de Gewestcoördinatoren van AIT

VoorZorg
De basisopleiding Video-hometraining binnen VoorZorg omvat theorie en praktijk rondom de
methodiek Video-Hometraining (VHT) binnen VoorZorg en de specifieke toepassing hiervan
in het VoorZorgprogramma. VoorZorg is een preventieprogramma voor jonge vrouwen (tot 25
jaar) die in risicovolle omstandigheden verkeren en zwanger zijn van hun eerste kind. VHT is
een onderdeel van het Voorzorgprogramma. Dit programma is in beheer bij het NCJ
(Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg), AIT stemt de opleiding, bijscholing en
implementatie af met NCJ (zie www.ncj.nl)
Basisopleiding Video-hometraining binnen VoorZorg
De basisopleiding bestaat uit 10 supervisiebijeenkomsten, aangevuld met een bezoek aan
twee Werk Ontwikkelings Kringen (WOK’s). In het VoorZorgprogramma wordt
Videohometraining ingezet als hulpmiddel bij opvoedingsondersteuning en primaire
preventie. Het verschil met Kortdurende Video-hometraining, zoals bovenstaand beschreven,
is dat er niet vanuit een hulpvraag van de ouder wordt gewerkt, maar de inzet is gericht op
het voorkomen van problemen.
Opleiders

Contacturen
Deelnameprijs

ID
Accreditatie

Marij Eliëns
Mieke Hanegraaf
Margo Boomsma
Will Glorius-Oerlemans
Erna Stockman
16 uur
€110,- per uur supervisie (daadwerkelijke kosten
afhankelijk van aantal deelnemers)
€35,- per WOK per persoon
197296
De accreditatie voor Basisopleiding Video-Hometraining binnen
VoorZorg (ID nummer: 197296) bij de beroepsgroep
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register
Zorgprofessionals is geldig t/m 1 november 2015. Zodra er een
verzoek komt van meerdere deelnemers voor een
geaccrediteerde opleiding, kan de opleiding opnieuw worden
ingediend ter accreditatie, met de geplande begin- en einddatum.
Neem hiervoor contact op met het landelijk bureau van AIT.

Vorm
Vervolg

Individueel of in kleine groep
Vervolgopleiding Video-hometraining binnen VoorZorg

Interesse

Neem contact op met Marij Eliëns via
m.eliens@combinatiejeugdzorg.nl

Vervolgopleiding Video-hometraining binnen VoorZorg
De vervolgopleiding Video-hometraining binnen VoorZorg bestaat net als de basisopleiding
uit 10 supervisiebijeenkomsten. In de vervolgopleiding wordt de methodiek verder eigen
gemaakt en vindt verdieping plaats. Het doel van de vervolgopleiding is dat deelnemers de
mogelijkheden van VHT specifiek t.b.v. deze kwetsbare doelgroep kunnen benutten, waarbij
naast het optimaliseren van de dagelijkse omgang tussen ouder en kind er ook aandacht
wordt besteed aan het versterken van sociale steun en het verminderen van aanwezige
risicofactoren.

Opleiders

Contacturen
Deelnameprijs
ID
Accreditatie

Margo Boomsma
Marij Eliëns
Will Glorius-Oerlemans
Mieke Hanegraaf
Thalina van Renssen
Erna Stockman
20 uur
€110,- per uur supervisie (daadwerkelijke kosten
afhankelijk van aantal deelnemers)
204706
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register
Zorgprofessionals
Categorie
Scholing Jeugdverpleegkunde
Scholing Kinderverpleegkunde

Vorm
Vereiste bijscholing
voor behoud certificaat

Interesse

Accreditatiepunten
20
20

Individueel of in kleine groep
De criteria waaraan men moet hebben voldaan zijn:
•
2 groepssupervisies van 3 uur per jaar
•
2 Werk Ontwikkeling Kringen per jaar
Advies:
•
1 AIT-studiedag per jaar
Neem contact op met Marij Eliëns via
m.eliens@combinatiejeugdzorg.nl

Video-interactiebegeleiding
Video-interactiebegeleiding heeft zich ontwikkeld naast de methode video-hometraining.
Video-interactiebegeleiding wordt ingezet in de professionele werksituatie, met als doel:
- communicatie tussen opvoeders en kinderen te verbeteren. Het kan hierbij gaan om
leidsters in de kinderopvang, verpleging in het ziekenhuis, leerkrachten op school of
groepsleiders in de daghulp of op internaten en in de ouderenzorg.
- de kwaliteit van communicatie van de professional te verbeteren in de omgang
met/begeleiding van cliënten. Het kan hierbij gaan om begeleiding in begeleide
woonvormen voor ( jong) volwassenen, in de ouderenzorg, in algemene zin in diverse
cliëntcontacten
Algemene opleiding Video-interactiebegeleiding
De opleiding Video-interactiebegeleiding (VIB) bestaat uit 20 supervisies, verdeeld over drie
fases:
Fase 1: Leren analyseren van videomateriaal
Fase 2: Basiscommunicatie van de Video-interactiebegeleider in opleiding Fase
3: Invoegen van VIB binnen het begeleidingstraject
Opleider
Contacturen
Zelfstudie
Deelnameprijs
ID
Accreditatie

Diverse opleiders per gewest
32 uur (bij deelname in groepje van twee personen)
35 uur
€110,- per uur supervisie (daadwerkelijke kosten
afhankelijk van aantal deelnemers)
197470
Registerplein
Categorie
Accreditatiepunten
Opleidingstraject Agogen
10
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker
10
Opleidingstraject Maatschappelijk werk
10

Vorm
Vereiste bijscholing
voor behoud certificaat

Interesse

Groepjes van twee personen
De criteria waaraan men moet hebben voldaan zijn:
• 1 supervisie per jaar
• 2 Werk Ontwikkeling Kringen per jaar
• 2 AIT-studiedagen per 3 jaar
Neem contact op met één van de Gewestcoördinatoren

van AIT

Ziekenhuizen
Video-interactiebegeleiding (VIB) is een middel voor verpleegkundigen in de klinische setting
en voor pedagogisch medewerkenden in de sociaal-pedagogische setting, dat ingezet kan
worden ter preventie van en/of de begeleiding van afstemmingsproblemen tussen ouder en
kind tijdens de opname in het ziekenhuis. De opleiding bestaat uit drie delen: de basiscursus,
de opleiding VIB en voor ( een selectie van) ervaren VIB-ers is er de mogelijkheid om
opgeleid te worden tot instellingssupervisor. VIB kan ook worden ingezet in en vanuit de
polikliniek.
Basiscursus Video-interactiebegeleiding in ziekenhuizen
De basiscursus Video-interactiebegeleiding in ziekenhuizen bestaat uit 4 bijeenkomsten. Dit
deel van de opleiding kan gezien worden als een kennismaking met de methodiek. De
basisprincipes en de eerste grondbeginselen van de methodiek worden uitgelegd.
Opleider
Contacturen
Zelfstudie
Deelnameprijs
ID
Accreditatie

Marij Eliëns
10 uur
6 uur
€150,197258
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register
Zorgprofessionals
Categorie
Scholing Consultatieve Psychiatrie
Scholing GGZ
Scholing Jeugdverpleegkunde
Scholing Kinderverpleegkunde
Scholing SPV

Accreditatiepunten
12
12
12
12
12

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
Categorie
Accreditatiepunten
Scholing verpleegkundig specialist
chronische zorg bij somatische 8 aandoeningen
Scholing verpleegkundig specialist
8
geestelijke gezondheidszorg

Registerplein
Categorie
Accreditatiepunten
Opleidingstraject Agogen
5
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker
5
Opleidingstraject Maatschappelijk werk
5

Vorm
Vervolg
Interesse

Groep van maximaal 10 personen
Opleiding Video-interactiebegeleiding in ziekenhuizen
Neem contact op met Marij Eliëns via
m.eliens@combinatiejeugdzorg.nl

Opleiding Video-interactiebegeleiding in ziekenhuizen
De opleiding Video-interactiebegeleiding in ziekenhuizen bestaat uit 15 supervisies, een
certificeringsbijeenkomst en een bezoek aan twee Werk Ontwikkeling Kringen (WOK’s).
Opleider
Contacturen
Zelfstudie
Deelnameprijs

ID
Accreditatie

Diverse opleiders per gewest
22,5 uur (8 contacturen, 14,5 uur supervisie)
34 uur
€110,- per uur supervisie (daadwerkelijke kosten
afhankelijk van aantal deelnemers) €220,- per
certificering per persoon
€35,- per WOK per persoon
197267
De accreditatie voor Opleiding Video-interactiebegeleiding in
ziekenhuizen (ID nummer: 197267) bij de beroepsgroep
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register
Zorgprofessionals is geldig t/m 1 november 2015. Zodra er een
verzoek komt van meerdere deelnemers voor een
geaccrediteerde opleiding, kan de opleiding opnieuw worden
ingediend ter accreditatie, met de geplande begin- en einddatum.
Neem hiervoor contact op met het landelijk bureau van AIT.

Registerplein
Categorie
Accreditatiepunten
Opleidingstraject Agogen
8,75
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker
8,75
Opleidingstraject Maatschappelijk werk
8,75

Vorm
Vereiste bijscholing
voor behoud certificaat

Individueel of in kleine groep
De criteria waaraan men (na 3 jaar) moet hebben voldaan
zijn:
• deelname aan minimaal 4 keer een Werk
Ontwikkeling Kring (waarvan 2 extern)
• 4 keer een supervisie van de eigen
instellingssupervisor of een AIT-supervisor

Interesse

Neem contact op met één van de Gewestcoördinatoren

van AIT

Samen Starten / DMOP
De opleiding Video-interactiebegeleiding binnen Samen Starten / DMOP omvat theorie en
praktijk rondom de methodiek VIB en de specifieke toepassing hiervan binnen Samen
Starten / DMOP. Samen Starten / DMOP is een programma dat wordt ingezet vanuit de
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en dat samen met lokale partners wordt uitgevoerd in de zorg
voor jonge kinderen (0 – 2,5 jaar).
Basisopleiding Video-Interactiebegeleiding binnen Samen Starten / DMOP
De basisopleiding omvat 10 bijeenkomsten en wordt bij voldoende aanwezigheid en inbreng
afgerond met een certificaat. De certificering van de VIB’er binnen Samen Starten / DMOP
vindt plaats door het maken van een ontwikkelingsgerichte analyse van een review.
Opleiders

Contacturen
Deelnameprijs
ID
Accreditatie

Vorm
Vervolg
Interesse

Mieke Hanegraaf
Jose Luimes
Thalina van Renssen
Paula van Velsen
Lianne Verstraten
11,5 uur
211994
Accreditatie wordt aangevraagd bij
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register
Zorgprofessionals
Individueel of in kleine groep
Vervolgopleiding Video-interactiebegeleiding binnen
Samen Starten / DMOP
Neem contact op met Marij Eliëns via
m.eliens@combinatiejeugdzorg.nl

De informatie over deze opleiding wordt momenteel samengesteld en zo snel mogelijk
aangevuld.

Vervolgopleiding Video-Interactiebegeleiding binnen Samen Starten / DMOP
De vervolgopleiding Video-interactiebegeleiding binnen Samen Starten / DMOP bestaat net
als de basisopleiding uit 10 supervisiebijeenkomsten. In de vervolgopleiding wordt de
methodiek verder eigen gemaakt en vindt verdieping plaats.
Opleiders

Contacturen
Deelnameprijs
ID
Accreditatie

Vorm
Vereiste bijscholing
voor behoud certificaat

Interesse

Mieke Hanegraaf
Jose Luimes
Thalina van Renssen
Paula van Velsen
Lianne Verstraten

Accreditatie wordt aangevraagd bij
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register
Zorgprofessionals
Individueel of in kleine groep
De criteria waaraan men moet hebben voldaan zijn:
•
2 supervisies per jaar
•
1 Werk Ontwikkeling Kringen per jaar
Advies:
•
1 AIT-studiedag per jaar
Neem contact op met Marij Eliëns via
m.eliens@combinatiejeugdzorg.nl

De informatie over deze opleiding wordt momenteel samengesteld en zo snel mogelijk
aangevuld.

School en integrale zorg
Het samen bekijken en bespreken van videobeelden geeft inzicht in het eigen handelen, en
wat het effect daarvan is op de ander. De opleiding School Video-interactiebegeleiding
(SVIB) biedt begeleiders in het onderwijs een concrete methodiek om leraren, leerlingen en
teams te begeleiden met behulp van videobeelden uit hun eigen praktijk.
School Video-interactiebegeleiding
Het opleidingstraject Practitioner SVIB (School Video Interactie Begeleiding) of de opleiding
School Video-interactiebegeleiding wordt aangeboden in samenwerking met een aantal
partners:
Fontys-OSO
HCO (variant in kader Integrale Zorg)

Seminarium voor Orthopedagogiek
Windesheim

Opleider
Aanbieder
Contacturen

Deelnameprijs
Vorm
Vereiste
bijscholing voor
behoud certificaat
Interesse

Diverse opleiders
HCO
Seminarium
84 uur, waarvan 17
30 uur +
vaardigheidsbijeenkomsten 6-8
intervisiebijeenkomsten
€3191,65 per persoon
€1600,- per persoon

Windesheim
24 uur +
10
bijeenkomsten
€3025,- per
persoon

Afhankelijk van aanbieder

De opleider, contacturen, locatie en deelnameprijs variëren. Neem
contact op met de aanbieder voor meer informatie.
HCO
Neem contact op met Misha van Blijswijk
(m.van.blijswijk@hco.nl)
Seminarium voor Orthopedagogiek
Bel voor meer informatie of een offerte naar een regiokantoor bij u in de
buurt.
Windesheim
Dewi Piscaer (Zwolle)
(d.piscaer@windesheim.nl)
Peter van den Bosch (Zwolle
(pwa..vanden.bosch@windesheim.nl)
Vrony Zeinstra (Amsterdam)
(v.zeinstra@windesheim.nl)

Video-interactiebegeleiding Logopedie
De opleiding Video-interactiebegeleiding Logopedie (VIB-L) bestaat uit drie onderdelen:
introductie, supervisie I en supervisietraject II.

Opleider
Contacturen
Deelnameprijs

Vorm
Vereiste bijscholing
voor behoud certificaat
Interesse

Fontys
14 uur introductie, 6 bijeenkomsten supervisie I, 6
bijeenkomsten supervisie II
€579,- introductie per persoon
€730,- supervisietraject I per persoon
€730,- supervisietraject II per persoon
3-5 deelnemers bij supervisie

Neem contact op met Marjon Peek
(m.peek@fontys.nl)

