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Inleiding 
 
Video-hometraining (VHT) is vanaf de start een vast onderdeel van het programma VoorZorg, zoals dat 

in Nederland uitgevoerd wordt. De regie en inhoudsbepaling van VoorZorg ligt bij het NCJ, dat ten 

aanzien van de VHT nauw samenwerkt met AIT, merk- en methodiek eigenaar van VHT-VoorZorg en 

van K-VHT. NCJ en AIT werken samen wat betreft de scholing en de uitvoering van het VHT-

VoorZorgprogramma.  

Algemene criteria voor de organisatie JGZ/GGD 

De kwaliteit van VHT-VoorZorg wordt mede gewaarborgd doordat de JGZ/GGD zich committeert aan 

de algemene criteria. Wat betreft de VoorZorg-verpleegkundigen: 

▪ De JGZ/GGD maakt tijd vrij voor de supervisies van de VoorZorgverpleegkundigen. 

▪ De JGZ/GGD maakt gebruik van een officieel opgeleide VHT-VoorZorg-opleider. 

▪ De VHT-VoorZorg-opleider is door de stichting AIT bevoegd om supervisies te geven.  

▪ Alle deelnemers zijn actief betrokken bij de supervisies. 

▪ JGZ/GGD is zelf verantwoordelijk voor hun kwaliteitsbeleid en het uitvoeren hiervan. 

▪ De JGZ/GGD maakt tijd vrij voor het volgen van WOK-bijeenkomsten voor de 

jeugdverpleegkundige. 

▪ De JGZ/GGD faciliteert door voldoende apparatuur beschikbaar te stellen, zoals videocamera’s, 

laptop’s e.d.  

 

Tarieven voor inzet VHT binnen VoorZorg 2021*: 

1) Supervisie:      € 110,00 per uur, excl. reisvergoeding van de opleider 

2) Werk Ontwikkelings Kring:    €   65,00 p.p.  

3) AIT- Studiedag:    € 195,00 p.p. online en € 220,00 p.p live 

4) Afdracht abonnement:   € 290,00 per organisatie 

5) Afdracht lidmaatschap:   €   63,50 per gecertificeerde jeugdverpleegkundige  

6) AIT-Pakket (monitoring en video-platform):  €   15,00 p.p / € 30,00 per opleider 
* (wijzigingen voorbehouden) 

 
Kosten opleiding VHT-VOORZORG (incl. tussenevaluatie en certificering, excl. studiedagen) 

Opleiding VHT-VoorZorg Aantal personen     |    Frequentie          | Tijd Kosten* 

Supervisie 

 

  1 persoon                      22 keer                      22 uur 

  2 personen                    22 keer                     33 uur 

  3 personen                    22 keer                     44 uur 

€ 2.640,00 

€ 5.016,00 

€ 7.392,00 

Werk Ontwikkelingskringen   1 persoon                        2 keer                        5 uur  

  2 personen                      2 keer                      10 uur 

  3 personen                      2 keer                      15 uur 

€    130,00 

€    260,00 

€    390,00 

*Excl. de reisvergoeding van de opleider  
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Kosten kwaliteitsborging VHT-VoorZorg 

Na de certificering is het belangrijk dat de kwaliteit van de uitvoering van het VHT-VoorZorg 
gewaarborgd blijft. Om de kwaliteit na de certificering te kunnen waarborgen is er een aantal criteria 
waar aan voldaan moet worden door de jeugdverpleegkundigen die VHT-VoorZorg uitvoeren. 
De scholingen t.b.v. de kwaliteitsborging voor de VoorZorg-verpleegkundige bestaat uit: 
1) Het volgen van 4 supervisies van een VHT-VoorZorg-opleider in 3 jaar tijd. 
2) Het volgen van 4 Werk Ontwikkelings Kringen (WOK) in 3 jaar tijd. 
3) Eén keer per 3 jaar een relevante AIT-studie(mid)dagen volgen. 
 
Werkwijze en verantwoording 
De jeugdverpleegkundigen participeren in groepjes van 3 aan deze kwaliteitswaarborgingssupervisies. 
In de supervisies wordt stapsgewijs gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de eigen vaardigheden 
en het eigen ontwikkelingsproces. Naarmate de jeugdverpleegkundigen meer ervaren zijn in het 
werken met VHT-VoorZorg, komt de nadruk te liggen op het voeren van gesprekken bij gesignaleerde 
risico’s, het verwijzen van gezinnen naar gespecialiseerde hulpverleners en het zelf bieden van lichte 
vormen van ondersteuning tijdens het huisbezoek. Belangrijk onderdeel binnen de supervisie is de 
gespreksvaardigheid en het toepassen van de VHT-methodiek. De video-opnames zijn een essentieel 
onderdeel van VHT-VoorZorg, omdat de beelden het werkmateriaal van de supervisies vormen. 
Daarnaast wordt er ingegaan op datgene wat de individuele medewerker zelf inbrengt. 
 
Werk Ontwikkelings Kringen (WOK) 
Wil men de kwaliteit handhaven en ervoor zorgen dat deze geborgd blijft dan is 4x per 3 jaar een WOK 
noodzakelijk voor de VoorZorg-verpleegkundige. In de WOK’s wordt in een kring van maximaal 15 
personen opnames/reviews besproken die de VoorZorg-verpleegkundige van het gezin en/of zichzelf 
heeft gemaakt tijdens het terugkijken met de ouders. Daarnaast krijgt men inzicht in de deskundigheid 
en de ontwikkelpunten van de VoorZorg-verpleegkundige.  
 
Kosten per jaar voor de kwaliteitsborging, het ‘onderhoud’ van de VHT-VoorZorgverpleegkundige* 

Kwaliteitsborging  Aantal personen      |    Frequentie                   |                  Tijd    Kosten per jaar 

Supervisie  1 persoon                        4 x per 3 jaar                                  4 uur    

2 personen                      4 x per 3 jaar                                  6 uur  

3 personen                      4 x per 3 jaar                                  8 uur 

               €147,00 

               €294,00 

               €441,00 

WOK 1 persoon                        4 x per 3 jaar                                10 uur 

2 personen                      4 x per 3 jaar                                20 uur 

3 personen                      4 x per 3 jaar                                30 uur 

                €  87,00 

               €174,00 

               €261,00 

AIT-studiedag 1 persoon                        1 x per 3 jaar                                  6 uur 

2 personen                      1 x per 3 jaar                                12 uur 

3 personen                      1 x per 3 jaar                                18 uur 

                €  73,00 

               €146,00 

               €219,00 

*Excl. de reisvergoeding van de opleider 

N.B. Indien een organisatie beschikt over eigen VHT-VoorZorg-opleider vervallen de AIT-
supervisiekosten. 
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Kosten opleiding VHT-VoorZorg interne opleider 

Een JGZ/GGD kan ervoor kiezen om een VoorZorgverpleegkundige, die opgeleid is als VHT-er, te laten 
opleiden tot een interne opleider. De scholing voor de interne opleider bestaat uit het vaardig worden 
in het opleiden en coachen van de VoorZorgverpleegkundigen die de gezinnen begeleiden.  
Het opleidingstraject voor een VHT-VoorZorg-opleider wordt altijd gegeven door een AIT-(gewest) 
coördinator. Een opleider moet bekend zijn en ervaring hebben met de doelgroep, de JGZ en de 
methodiek VHT. Tijdens de opleiding tot opleider worden de video-opnames van de supervisies die de 
opleider heeft met de VoorZorg-verpleegkundige besproken. Er wordt minimaal 10 keer een video-
opname van een supervisie besproken. De supervisies duren 1½ uur. 
 

Opleiding VHT-VoorZorg-opleider Aantal personen  |     Frequentie       |         Tijd                Kosten* 

AIT-supervisie  1 persoon                     10 keer                15 uur            € 1.650,00 

Tussenevaluatie 1 persoon                        1 keer                  1 uur            €     220,00 

Werk Ontwikkelingskringen 1 persoon                        2 keer                  5 uur             €     130,00 

Certificering 1 persoon                        1 keer                  1 uur            €     220,00 

Totaal             € 2.220,00 

*Excl. de reisvergoeding van de opleider en van de gecommitteerde 

De kwaliteitsborging van de VHT-VoorZorg-opleider 
AIT zorgt voor bekwame, deskundige gecertificeerde VHT-VoorZorg-opleiders die de kwaliteit, aan de 
hand van criteria, binnen de JGZ/GGD kunnen bewaken. De informatie die tijdens de WOK’s wordt 
verkregen kan via de VHT-VoorZorg-opleiders worden verzameld en uitgewisseld worden. De VHT-
VoorZorg-opleiders zijn geïntegreerd in het kwaliteitsborgingssysteem van AIT en vanwege participatie 
vanuit alle delen van het land kan hierdoor een landelijke en homogene kwaliteit worden gerealiseerd. 
Elke VHT-VoorZorg-opleider heeft een aantal VoorZorg-verpleegkundigen in zijn/haar supervisielijn. 
Door deze manier van werken kunnen de certificaten van de VoorZorg-verpleegkundigen, indien aan 
de criteria is voldaan, na 3 jaar worden verlengd.   
 
Kosten per jaar voor de kwaliteitsborging, het ‘onderhoud’ van de VHT-VoorZorg-opleider* 

Kwaliteitsborging  Aantal personen     |     Frequentie       |          Tijd                  Kosten per jaar 

AIT-supervisie individueel  1 persoon                        2 keer                    4 uur                             € 440,00 

WOK voor opleiders 1 persoon                        2 keer                    5 uur                             € 130,00 

AIT-studiedag optioneel 1 persoon                  2 keer per 3 jaar                                          € 147,00 
*Excl. de reisvergoeding van de opleider 
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Totale kwaliteitsborgingskosten (onderhoud) per jaar in overzicht + AIT-abonnementskosten 

AIT is ontwikkelaar en merkeigenaar van video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Organisaties die werken met VHT-VoorZorg betalen een afdracht 
aan AIT voor het inzetten van de methodiek. Alle accreditatiekosten zijn meegenomen in de afdrachtskosten. 

Kosten per jaar per persoon 

 Aantal    Tijdsinvestering                                                                                    Kosten per jaar 

Organisatie 1 x                                                                                                                 €  290,00 

VHT-VoorZorg-jeugdverpleegkundige  / VHT-VoorZorg-opleider p.p.                                                                        €    63,50    /   €   175,00                                                

4 supervisies per 3 jaar 4 x  €110,= is € 440,- p.p  8 uur  (incl. voorbereidingstijd)                                                                                              €  147,00                                                

4 WOK’s in 3 jaar 4 x €65,= is €260,- p.p 16 uur (incl. voorbereidingstijd)                                                                                              €     87,00                                                

1 studiedag in 3 jaar € 220,- p.p  6 uur                                                                                              €     73,00 

Totaal  30 uur per 3 jaar = 10 uur per jaar                                                                     €   660,50    /   €   772,00                                                                                         

 

 

Aanvullende scholingen p.p. op maat ⮚ Van K-VHT naar VHT-VoorZorg 

⮚ Van VHT-VoorZorg naar K-VHT 

⮚ Van VIB naar VHT-VoorZorg 

⮚ Van VHT-VoorZorg naar VIB 

5 tot 10 bijeenkomsten 

      

        5 tot 10 supervisies    

        1 certificering 

Kosten          Min € 660,=  tot max  € 1.100,= 

Tijdsinvestering           6-11 uur 

*Excl. de reisvergoeding van de opleider en van de gecommitteerde. 
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