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     OPLEIDER VIB-G 
 
Verlenging van het certificaat kan plaatsvinden als er na drie jaar is voldaan aan de criteria voor 
verlenging. Deze criteria zijn afgetekend door de AIT-opleider op de AIT-kwaliteitskaart voor 
opleiders. De AIT- opleider vraagt de verlenging aan, waarbij aan de opleider VIB-G gevraagd kan 
worden om beelden te presenteren ten behoeve van de verlenging. De verlenging vindt plaats nadat 
het ingevulde AIT-registratieformulier B is ontvangen door het landelijk bureau, voorzien van de 
handtekening van de AIT-opleidingscoördinator (www.aitnl.org), waarna de verlenging wordt 
geregistreerd in de landelijke databank. De registratie wordt, voorzien van een privacy-statement, 
per e-mail bevestigd. 
 
Dit zijn de criteria, waaraan voldaan moet worden voor verlenging van het certificaat na 3 jaar: 
 

 
▪ De opleider VIB-G heeft minimaal twee keer een opleiding of training verzorgd. 
▪ De opleider VIB-G heeft minimaal drie keer supervisie gehad van een AIT-opleider. 
▪ Participatie aan een intervisie-, methodiek- of werkontwikkelingskring voor opleiders, 

waarbij men minstens twee keer per jaar aanwezig is geweest en minstens één keer een 
inbreng en toelichting heeft gegeven met eigen beeldmateriaal om vakmanschap in beeld te 
brengen en toe te lichten. 

▪ De opleider VIB-G heeft de voorgaande drie jaar tenminste twee keer een AIT studiedag 
bezocht, relevant voor eigen werkuitvoering en werkontwikkeling. 

▪ De opleider VIB-G doet schriftelijk (1 A4) of mondeling verslag van het eigen leerproces. 
▪ De opleider VIB-G heeft de voorgaande drie jaar minimaal één keer een presentatie gegeven 

op een studiedag (alleen of samen met anderen). 
▪ De opleider VIB-G heeft zelf minimaal 5 gezinnen begeleid als VIB-G-er, waarvan minimaal 

75% tevreden is over de begeleiding. 
 

 
 
Accreditatie 
De deelname aan alle WOK’s is geaccrediteerd. Meer informatie is te vinden bij accreditaties. 
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