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Begeleidend schrijven wat betreft afdrachten voor registratie, werkontwikkeling en  
kwaliteitsborging. 
 
Uw organisatie is aangesloten bij de stichting AIT ten behoeve van het inzetten van de methodieken video-
hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB), waarvan AIT de ontwikkelaar en merkeigenaar is. U 
kunt aangesloten zijn als steunpunt, als uitvoerende organisatie of met een zelfstandige praktijk. 
 
AIT-organisatie 
AIT is een netwerkorganisatie. Alle organisaties, die aangesloten zijn bij AIT, krijgen via dit netwerk support op 
het gebied van werkontwikkeling en kwaliteitsborging wat betreft VHT en/of VIB en alle varianten daarvan. AIT 
is daardoor een partner, die voor een aangesloten organisaties een meerwaarde heeft, door het brede, maar 
tegelijkertijd zeer gespecialiseerde aangesloten netwerk, hetgeen veel inzicht en overzicht geeft van alle 
ontwikkelingen die zich in de dagelijkse praktijk in het werken met de methodiek aandienen. 
 
AIT-dienstverlening 
AIT ontwikkelt duurzame, permanente en innovatieve (na)scholingen aan ten behoeve van de invoering en de 
kwaliteitsborging van de methodiek in uw organisatie. Daarnaast verzorgt AIT de publicatie van handleidingen, 
de actualisering en accreditatie van scholingsprogramma’s en bijscholingen, de aanmelding van (varianten) van 
VHT/VIB bij de databanken van NJi. Ook de productie van (video-) voorlichtingsmateriaal, de promotie van de 
methodieken, organisatie van algemene en specifieke landelijke studiedagen, coördineren & stimuleren van 
(wetenschappelijk) onderzoek naar de methodieken, organisatie van en participatie aan (landelijk) overleg, 
nieuwsbrieven en website(s), registratie van de (verlenging) van certificaten in een databank, behoren tot de 
activiteiten van AIT. AIT werkt samen met organisaties door innovaties, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe 
projecten (mede) te initiëren, te coördineren, (wetenschappelijk) onderzoek te ondersteunen. AIT verzorgt de 
accreditering van scholingen en nascholingen bij SKJ, Registerplein, V&VN, ADAP, NVO/NIP en BPSW. Daarnaast 
ontwikkelt AIT vanuit het meedenkend en meewerkend netwerk passende nieuwe werkvormen, die aansluiten 
bij de actuele bewegingen in het werkveld. AIT zoekt daarbij samenwerkingsvormen, die afgestemd zijn op de 
individuele wensen en behoeften van het steunpunt en/of aangesloten organisatie. 
 
AIT-kwaliteitsborging 
Bij AIT staat de kwaliteitsborging van VHT en VIB centraal. AIT kent een duurzaam systeem voor nascholing (na 
de certificering), waarbij het certificaat iedere drie jaar verlengd wordt, indien de VHT-er/VIB-er actief 
participeert aan het nascholingsprogramma. Aan deze kwaliteitsborging zijn jaarlijkse kosten verbonden. 
 
Eigen inlogpagina (MijnAIT) 
Elke deelnemer krijgt een eigen beveiligde inlog (MijnAIT), waarin de persoonlijke gegevens geborgd zijn en de 
voortgang van het (her)certificeringsproces digitaal bijgehouden wordt.  
 
AIT-Monitor 
AIT beschikt over een ‘AIT-monitor VHT&VIB’, die standaard ingezet gaat worden om de resultaten te meten 
van de begeleiding met VHT en VIB. Het instrument is de afgelopen jaren ontwikkeld door het Nederlands 
Jeugd instituut (NJi) in samenwerking met AIT en wordt ingezet om het effect van de begeleiding in kaart te 
brengen. Deze monitor is onderdeel van de VHT- en VIB-trajecten, waarbij met ouders/gezinnen gewerkt 
wordt. De monitor wordt niet ingezet in de werksectoren kinderopvang en onderwijs en zal derhalve voor deze 
sectoren niet in rekening worden gebracht. 
 
AIT-videoplatform 
AIT beschikt over een AVG-proof videoplatform, dat door de VIB-ers en de VHT-ers gebruikt kan worden in de 
begeleidingssituatie voor ouders én in de scholingssituatie voor nieuwe kandidaten, die geschoold worden. 
 
AIT-Theoretisch Huis 
AIT beschikt over een Theoretisch Huis, waarin alle relevante en recente (wetenschappelijke) artikelen en 
gepubliceerd YouTube materiaal gebundeld wordt om kennis en vakmanschap geüpdatet te houden.  
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Tarieven voor participatie aan het AIT-kwaliteitssysteem 2023 
De jaarlijkse afdracht aan AIT bestaat uit: 
▪ een afdracht door de steunpunten, die de (na)scholingen aanbieden 
▪ een afdracht door een aangesloten organisatie voor het gebruikersrecht van VHT/VIB  
▪ een afdracht voor de registratie per gecertificeerde VHT/VIB-er en gecertificeerde opleider VHT/VIB,  

met gebruik van een eigen inlogpagina, van de AIT-monitor, het AIT-videoplatform en het AIT-
Theoretisch Huis.  

Voor de ziekenhuizen, kinderopvang- en onderwijsorganisaties is (her)certificering anders georganiseerd. Deze 
sectoren hebben daarom aangepaste tarieven. 
 
1. Afdracht door AIT-steunpunt 

AIT-steunpunt met coördinator      € 3.063,38 

 
2. Afdracht door AIT-aangesloten organisatie 

Aangesloten organisatie bij 1 gecertificeerde VHT/VIB-er      €    123,38 

Aangesloten organisatie bij 2 of meer gecertificeerde VHT/VIB-ers      €    304,50 

Aangesloten ziekenhuizen per afdeling      €    123,38 

Organisatieafdracht kinderopvang en onderwijs           ------ 

Aangesloten zelfstandige praktijk      €      60,90 

 
3. Registratie per gecertificeerde VHT/VIB-er 

Per gecertificeerde VIB-er in kinderopvang en onderwijs      €      83,48 

Per gecertificeerde VHT-er/ VIB-er in alle overige werksectoren      €      66,68 

 
4. Registratie per gecertificeerde opleider 

Per gecertificeerde opleider VIB in ziekenhuizen      €      91,88 

Per gecertificeerde opleider VHT/VIB in overige werksectoren    €    183,75 

 
5. MijnAIT in opleiding of gecertificeerd 

Per VHT-er/VIB-er in alle werksectoren      €       7,88 

Per opleider VHT/VIB in alle werksectoren €     15,75 

 
6. AIT-monitor in opleiding of gecertificeerd 

Per VHT-er/VIB-er        €       7,88 

Per opleider VHT/VIB        €     15,75 

Per VIB-er in kinderopvang en onderwijs ------- 

 
De werksectorgerichte  (€136,50) en algemene studiedagen (€231,00 live en €205,00 online) worden door AIT 
georganiseerd en gefactureerd bij inschrijving. Scholingen ten behoeve van VoorZorg en SamenStarten, evenals 
werksectorgerichte en specialistische WOK’s (€ 68,00) en/of kwaliteitskringen worden door AIT georganiseerd 
en gefactureerd na deelname. De overige AIT-scholingen, certificeringen, nascholingen en WOK’s worden door 
de steunpunten verzorgd en gefactureerd. De tarieven daarvan zijn te vinden op  
https://www.aitnl.org/tarieven/ 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd voor een  succesvolle en inspirerende samenwerking. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Marij Eliëns,   
Directeur/Bestuurder AIT 
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