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De nascholingen in het kader van de kwaliteitsborging worden uitsluitend gegeven door  

erkende AIT-opleiders, werkzaam bij AIT of via een AIT-steunpunt. 
Sommige aangesloten organisaties beschikken over een eigen AIT-erkende VHT/VIB-opleider. 
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1 Inleiding 

 
Professionals die zijn geschoold tot video-hometrainer of video-interactiebegeleider of tot VHT/VIB –
opleider ontvangen aan het eind van de scholing het certificaat, indien zij voldoen aan de 
eindcriteria. Zij worden geregistreerd met de bijbehorende kwalificatie in een landelijke databank bij 
AIT en zijn daarmee gerechtigd om te werken met de methodiek in de variant, waarin ze zijn 
geschoold. Het certificaat is drie jaar geldig. Na de certificering stromen de VHT-er/VIB-ers door naar 
de nascholingen in het kader van de kwaliteitsborging, die ook een periode van 3 jaar beslaat. Elke 3 
jaar verloopt dus het certificaat en wordt het opnieuw verlengd, indien voldaan is aan de criteria. De 
kwaliteitsborging bestaat uit een mix van diverse nascholingen die worden afgetekend in een digitaal 
systeem op het besloten gedeelte via MijnAIT (www.aitnl.org) door een AIT-opleider of een AIT-
coördinator, indien aan de verlengingscriteria is voldaan. Elke gecertificeerde is gekoppeld aan één of 
meerdere opleiders, die de activiteit kunnen aftekenen. Na het digitaal invullen en aftekenen van alle 
criteria wordt de verlenging van het certificaat automatisch afgehandeld. Soms kan een opleider de 
VHT-er of de VIB-er of een coördinator de opleider verzoeken om recente beelden te laten zien. Dit 
gebeurt steekproefsgewijs. Indien niet aan de criteria wordt voldaan, of indien de gegevens vragen 
oproepen, wordt er overleg gepleegd. De verlenging wordt aangevraagd via de persoonlijke login bij 
AIT en wordt geaccordeerd door een opleider of een AIT-(gewest)coördinator van een AIT-steunpunt. 
De methodieken video-hometraining en video-interactiebegeleiding blijven zich ontwikkelen. Dit 
gebeurt doordat expertise toeneemt bij de ervaren professionals, door inspiratie vanuit andere 
methodieken en door maatschappelijke veranderingen. Het is daarom van belang voor de opleider 
en voor de VHT-er en VIB-er om deze ontwikkelingen bij te houden door middel van een 
nascholingsprogramma. De stichting AIT heeft als taak deze nascholingen aan te bieden. Het 
nascholingsprogramma wordt samengesteld in dialoog met uitvoerende professionals, opleiders, 
organisaties en AIT-(gewest)coördinatoren en bestaat uit nascholingsbijeenkomsten, Werk 
Ontwikkeling Kringen (WOK) en landelijke studie(mid)dagen. Nascholing en de verlenging van het 
certificaat is gekoppeld aan participatie aan het nascholingsprogramma. Wanneer VHT-ers, VIB-ers 
en opleiders VHT/VIB het nascholingsprogramma volgen, wordt er vanzelf voldaan aan de criteria 
voor verlenging van het certificaat. 

2 Doelstelling 

 
Het doel van de kwaliteitsborging is het zorgdragen voor blijvende kwaliteit in de uitvoering van VHT 
en VIB in alle varianten en het realiseren van kwaliteitszorg voor de gecertificeerde VHT-ers en VIB-
ers en de gecertificeerde VHT-opleiders en VIB- opleiders. 
 

3 Nascholingsaanbod van AIT 
 
Het nascholingsaanbod bestaat uit nascholingsbijeenkomsten, studiedagen en WOK’s t.b.v.: 

▪ De presentatie van geslaagde voorbeelden van de VHT en VIB die zich in de praktijk hebben 
ontwikkeld. 

▪ Het toelichten van nieuwe ontwikkelingen in het algemeen en aangaande VHT en VIB in het 
bijzonder. 

▪ Het nauwkeurig uitwerken van geslaagde en van gestagneerde begeleidingen met een 
specifiek thema of aandachtspunt. 

▪ Het ontwikkelen, produceren en presenteren van nieuwe voorlichtingsproducties. 
▪ Het presenteren van onderzoeksresultaten die relevant zijn VHT/VIB. 

 

http://www.aitnl.org)/
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▪ Het onderhouden van de AIT-website: www.aitnl.org met zowel actuele informatie als 

relevante artikelen en onderzoeksverslagen. 
 

4 Kwaliteitsborging en de centrale aandachtspunten 
 
In de praktijk blijkt dat de kwaliteit van begeleiding die middels VHT of VIB wordt geboden, 
samenhangt met de mogelijkheden die de professional heeft om zijn/haar vakmanschap verder te 
ontwikkelen. Het effect en de kwaliteit van de VHT of VIB wordt voor een groot deel bepaald door de 
volgende elementen: 

▪ Oriëntatie van de professional op ontwikkeling. 
▪ Een activerende attitude van de professional. 
▪ Oriëntatie op krachten en uitbreiding van de mogelijkheden van de ouders en kinderen. 
▪ Actief beleid met betrekking tot verminderen aanwezige risicofactoren. 
▪ Het inzetten van krachten en mogelijkheden in natuurlijk en professioneel netwerk.  
▪ Een appèl kunnen doen op de eigen verantwoordelijkheid van ouders. 
▪ Het bewaken van privacy en autonomie van het gezin. 
▪ Afstemmen op culturele aspecten. 
▪ Het inzetten van (de eigen) basiscommunicatie in de hulpverlening en begeleiding. 

Aandachtspunten hierbij zijn: 
▪ leiding geven aan de communicatie 
▪ gebruiken van de basale kracht van positief contact tussen ouders en kinderen 
▪ gebruiken van de basale kracht van positief leidinggeven door ouders 
▪ nauwkeurige beeldanalyse maken m.b.v. analyse-schema basiscommunicatie 
▪ stimuleren van responsieve reactie van de volwassenen op het initiatief van het kind 
▪ oog voor ontwikkelingsniveau van kinderen en ouders 
▪ helpen de aangeboden (beeld)informatie te verwerken 

▪ Het tijdig evalueren samen met het gezin/de cliënt(en), vaststellen wat goed gaat en waaraan 
gewerkt gaat worden. 

▪ Waar nodig aanvullend inzetten van andere hulpvormen. 
Bij VIB kan het om werkvormen gaan waarbij de VIB-er zelf niet rechtstreeks met cliënten werkt, 
maar anderen daarin begeleidt. Bovengenoemde aandachtspunten worden dan in de begeleiding van 
collega’s meegenomen. Dit is ook van toepassing als het gaat om opleiders VHT/VIB. 

 
5 Verlenging van het certificaat 
 
Het certificaat wordt elke drie jaar verlengd bij (actieve) deelname aan het AIT-
bijscholingsprogramma door middel van het bijhouden van de digitale kwaliteitskaart. De VHT-er of 
VIB-er kan dit doen via de persoonlijke omgeving van MijnAIT. Indien aan de criteria is voldaan, 
accordeert de AIT-(gewest)coördinator aan de opdracht de verlenging te registreren in de 
certificeringsbank. Bij twijfel organiseert de AIT-(gewest)coördinator een overleg waarin beoordeeld 
kan worden of en hoe het certificaat verlengd kan worden. Indien de VHT-er of VIB-er vragen heeft 
met betrekking tot de verlenging van het certificaat kan deze contact opnemen  met de AIT-
(gewest)coördinator van het betreffende steunpunt. De AIT-(gewest)coördinatoren zijn verbonden 
aan de 22 steunpunten van de AIT. Een overzicht hiervan is te vinden op de website van de AIT 
www.aitnl.org . 
 
 
 
 

http://www.aitl.org/
http://www.aitl.org/
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6 Criteria voor verlenging van het certificaat na 3 jaar 
 
Er is een aantal criteria, die digitaal worden geregistreerd via de inlog met MijnAIT en waaraan moet 
worden voldaan om in aanmerking te komen voor verlenging. Deze criteria zijn aangepast aan de 
sector en aan de kwalificatie en kunnen dus verschillen. De criteria zijn te vinden op de pagina voor 
gecertificeerden en op de opleiderspagina op het besloten gedeelte van de website.  
 
7 Instroming  
 
Voor VHT-ers, VIB-ers en opleiders, die om wat voor reden dan ook een tijd niet of minder actief zijn 
geweest en daardoor niet kunnen voldoen aan de criteria voor verlenging van het certificaat, is het 
mogelijk om via het nascholingsprogramma weer aan te sluiten op de nieuwe ontwikkelingen. In de 
databank wordt een aantekening gemaakt dat er sprake is van bijzondere omstandigheden (bv. 
zwangerschap, sabbatical, zorgverlof etc) en wordt de einddatum van het certificaat ‘bevroren’….tot 
de VHT-er, VIB-er, opleider weer actief kan zijn. Binnen 3 jaar moet dan voldaan zijn aan de criteria 
en kan het certificaat worden verlengd. 

 
8 Minimale tijdsinvestering van de kwaliteitsborging in 3 jaar 
 
De kwaliteitsborging bestaat uit scholingsbijeenkomsten (individueel of in kleine groepen), WOK’s en 
studie(mid)dagen. De concrete tijdsinvestering kan per werksector afwijken. Dit heeft te maken het 
aantal te volgen bijeenkomsten en WOK’s, die per werksector variëren. Dit aantal is afhankelijk van 
de werksector zelf en van de problematiek van de doelgroep.    
 
Individuele scholingsbijeenkomsten 

Kwaliteitsborging in 3 jaar Tijdsinvestering 
4 bijeenkomsten van 1 uur 4 uur 

Voorbereiding per bijeenkomst 2 uur 8 uur 

Verslaglegging per bijeenkomst ½ uur                 2 uur 

Deelname WOK 4 keer 10 uur 

Voorbereiding WOK 2 keer 2 uur                  4 uur 

Studiedag 6 uur 

  

Totaal                 34 uur 

 
Scholingsbijeenkomsten in een groepje van 2 personen  

Kwaliteitsborging in 3 jaar Tijdsinvestering 
4 bijeenkomsten van 1½ uur   6 uur 

Voorbereiding per bijeenkomst 2 uur 8 uur 

Verslaglegging per bijeenkomst ½uur                2 uur 

Deelname WOK 4 keer 10 uur 

Voorbereiding WOK 2 keer 2 uur                  4 uur 

Studiedag 6 uur 

  

Totaal                 36 uur 
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Scholingsbijeenkomsten in een groepje van 3 personen  

Kwaliteitsborging in 3 jaar Tijdsinvestering 
4 bijeenkomsten van 2 uur   8 uur 

Voorbereiding per bijeenkomst 2 uur 8 uur 

Verslaglegging per bijeenkomst ½uur                2 uur 

Deelname WOK 4 keer 10 uur 

Voorbereiding WOK 2 keer 2 uur                  4 uur 

Studiedag 6 uur 

  

Totaal                38 uur 

 
 
9 Kostenoverzicht per jaar 
 

Ziekenhuizen 
AIT-registratie voor afdeling €    123,38 

AIT-registratie + inlog p.p. voor VIB-er €      82,43  

AIT-registratie + inlog voor opleider €    123,38 

 
Kinderopvang en Onderwijs 

AIT-registratie voor organisatie ---- 

AIT-registratie + inlog p.p. voor VHT-er/VIB-er €      91,36  

AIT-registratie + inlog voor opleider €    199,50 

 
Overige sectoren 

AIT-registratie voor steunpunt € 3.063,38 

AIT-registratie voor organisatie €    304,50 

AIT-registratie + inlog p.p. voor VHT-er/VIB-er €      82,43  

AIT-registratie + inlog voor opleider €    215,25 

 

Gemiddelde terugkerende nascholingskosten per persoon                      per 3 jaar       per jaar 
4 x Nascholing (individueel of in kleine groep) à € 115,50 p.u. € 462,00 € 154,00 

4 x Werk Ontwikkeling Kring à € 68,00 p.p. € 272,00  €   90,67 

1 x AIT-Studiedag op locatie € 231,00 €   77,00 

Totaal € 965,00 € 321,67 

 
  
 


