
       CORONAGIDS 
       April 2020 

______________________________________________________________________________ 

 

VHT EN VIB IN GEZINNEN OP AFSTAND 
Het Coronavirus vraagt van de hulpverleners een andere manier van werken met video-hometraining 

en video-interactiebegeleiding. Het is een hele uitdaging om de methodieken in te blijven zetten met 

inachtneming van de maatregelen.  Als hulpverlener kun je nu niet in de gezinnen komen en zelf de 

filmopnames maken in het kader van VHT of in begeleidingssituaties in het kader van VIB. Het 

betekent ook soepeler omgaan met de kwaliteit van de beelden. Het lukt minder goed om geslaagde 

momenten in beeld te brengen, het lukt minder goed om de focus te leggen op de initiatieven van 

het kind/client en het lukt minder goed om in te zoomen op expressies en het effect van plezierige 

interactiemomenten. Echter….we weten het belang van het werken met beelden en in dit 

coronatijdperk is het dan belangrijk om toch -misschien met iets minder effect-  met beelden te 

kunnen werken. 

Kun je als alternatief ouders zelf videobeelden op laten nemen of niet? Dit is mede afhankelijk van de 

motivatie van ouders. Geven zij b.v. aan zelf te willen filmen en wat willen zij dan filmen? Hebben 

ouders al ervaring met de manier waarop er met VHT/VIB gekeken wordt naar de beelden?  

Maak bij de bovenstaande overwegingen altijd de afweging of dit aansluit bij ouders, de behoefte 

van ouders, en het doel van VHT/VIB. Daarbij is het ook belangrijk hoe jij je daarbij voelt als VHT-er 

en VIB-er. Vragen die dan spelen; “waarmee wordt gefilmd, wie gaat er filmen, welke situaties film je, 

wie staan er op de videobeelden, hoe lang wordt er gefilmd, hoe worden de videobeelden besproken 

en wat is een veilige manier van delen en/of opsturen van de videobeelden?”. 

 

Waarmee wordt gefilmd? 

Er kan een videocamera of een telefoon worden gebruikt. Deze wordt zodanig geplaatst dat iedereen 

mee kan doen en op beeld staat. Er kan ook met de camera of de telefoon in de hand worden 

gefilmd. 

 

Wie filmt er? 

Afhankelijk van de activiteit en samenstelling van het gezin of de situatie kan er gekozen worden wie 

de videobeelden maakt. Dit kan een begeleider zijn of één van de ouders of de ouders filmen om de 

beurt een stukje. Een filmer kan altijd vanachter de camera mee communiceren. 

 

Wat wordt er gefilmd? 

Het is de bedoeling dat het dagelijks gezinsleven gefilmd wordt, zoals het samen eten, het samen 

spelen, een activiteit, het praten met elkaar, enzovoort. Het doel daarbij is om het contact in beeld te  

krijgen tussen kind(eren) en ouder(s) is. Het is belangrijk dat er in ieder geval één ouder op de 

beelden staat en dat de focus ligt op de initiatieven van de kinderen. Wat doen de kinderen in het 

contact en wat doen de ouders? Met andere woorden…het gaat om de interactie. Het is wenselijk 

om een video-opname te maken, waarbij zowel het kind als de ouder zich comfortabel voelen. 
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Hoe lang wordt er gefilmd?  

Afhankelijk van de activiteit is maximaal 5 minuten of 2 x 2 minuten voldoende. Er kunnen 

bijvoorbeeld twee verschillende momenten gefilmd worden. Vanuit een andere hoek of een andere  

activiteit. Het overleg over het opstarten of het afronden van een activiteit zijn is vaak ook heel 

geschikt.  

 

Hoe worden de videobeelden besproken? 

Er wordt afgesproken met wie de beelden besproken worden. Afhankelijk van de leeftijd van de 

kinderen kijken de kinderen mee en soms is het ook afhankelijk van de onderwerpen die besproken 

gaan worden of de kinderen wel of niet meekijken. 

De ouders en de hulpverlener spreken met elkaar af hoe de beelden worden besproken. Er zijn 

verschillende mogelijkheden: 

▪ De hulpverlener bekijkt de beelden eerst zelf (nadat de ouders deze opgestuurd hebben) en 

daarna worden de beelden samen besproken. 

▪ De videobeelden worden direct gedeeld (bijvoorbeeld via Microsoft teams) en samen 

besproken met de hulpverlener.  

▪ Videobeelden van te voren bewerken (knippen en met tekst) en eerder opsturen naar 

gezinnen werkt goed. Ze hebben de beelden dan al gezien. Vaak met een kijkrichting of 

refererend aan vorige keer. Het kan niet bij alle gezinnen, maar sommige gezinnen ervaren 

dit als prettig ervaren.  

▪ Via Microsoft kun je ook de review opnemen. Je hebt geen extra camera of statief meer 

nodig. Je klikt op knopje opname en je krijgt via outlook een link toegestuurd met de 

videobeelden. Op de beelden zie je dan tegelijkertijd pedagogische beelden en de review. 

▪ Wanneer de ouders alleen Apple apparatuur hebben, kunnen de ouders de bewerkte 

beelden via movieplayer eerst terugkijken.  

 

 
 


