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1 Inleiding 
 
De stichting Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT) is in 1998 opgericht ten 
behoeve van het methodiekeigenaarschap van VHT&VIB.  
AIT werkt samen met 19 steunpunten. Deze steunpunten verzorgen samen met AIT de scholingen en 
de werkontwikkeling voor +350 organisaties die de methodieken inzetten in de sectoren 
jeugdgezondheidszorg (GGD/JGZ), Vrouw-Moeder-Kindcentra in de ziekenhuizen, kinderopvang, 
onderwijs, CJG’s, jeugdhulp, pleegzorg, adoptiezorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg 
en mantel- en volwassenenzorg.   
Dit ‘Handboek-AIT’ geeft een overzicht met daarin missie, visie, doelstelling, spelregels en afspraken 
om adequaat te kunnen samenwerken. Het ‘Handboek AIT’ wordt aangepast indien er nieuwe 
ontwikkelingen zijn of nieuwe besluiten worden genomen en nieuwe afspraken worden gemaakt of 
afspraken worden bijgesteld. De AIT-coördinatoren, werkzaam voor de AIT-steunpunten verlenen op 
inhoud en wat betreft de uitvoering van de AIT-werkzaamheden in de praktijk, hiervoor hun bijdrage. 
 

2 Visie 
 
De visie van de stichting AIT: 
▪ De mogelijkheid van de mens om zich van nature te ontwikkelen is de basis om problemen op  

te lossen (Human Ethologie). Voor kinderen, ouders en opvoeders is  contact daarbij het 
fundament. 

▪ De mogelijkheden van de professional en de kwaliteit van het vakmanschap wordt versterkt  
door de methodieken VHT & VIB (empowerment). 

 

3 Missie  
 
AIT heeft als methodiekeigenaar van VHT&VIB de missie om de authenticiteit en de kwaliteit van de 
methodieken te waarborgen. Het gedachtegoed blijft daarmee bewaard en de methodieken worden 
uitgevoerd zoals ze in oorsprong bedoeld zijn. AIT verbindt intersectorale en multidisciplinaire kennis 
uit de praktijk, door professionals uit verschillende sectoren met elkaar te laten samenwerken en 
wetenschappelijke kennis en de dagelijkse praktijk met elkaar te delen. De missie van AIT is om de 
methodieken VHT en VIB  te implementeren in alle vormen van hulpverlening en begeleiding in de 
werkvelden waar AIT actief is, om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om zich te ontwikkelen. 
 

4 Doel 
 
Het doel van AIT is zoveel mogelijk organisaties de mogelijkheid te bieden om met VHT & VIB te 
werken, zodat dit ten goede komt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.  
  

5 De werkwijze van de methodieken 
 
Er wordt gewerkt met video-opnames, waarbij de ‘basiscommunicatie’ zichtbaar wordt door micro-
analyse (= gedetailleerd kijken naar het contact) van beelden van de alledaagse omgang met elkaar. 
Het kan daarbij zowel gaan om contact tussen opvoeders en kinderen, als tussen professionals en 
cliënten als om het contact tussen cliënten of professionals onderling. Door de microanalyse is te zien 
welke elementen in de communicatie en interactie (nog) intact zijn en welke elementen er ontbreken. 
Ook kan men zo formuleren hoe de communicatie concreet verder verbeterd kan worden. Meestal zijn 
bij een analyse geslaagde momenten of aanzetten tot geslaagd contact te zien. Terugzien van 
geslaagde contactmomenten en interactie blijkt betrokkenen te stimuleren het geslaagde contact 
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verder uit te breiden. Beelden van geslaagd contact en positieve mogelijkheden, blijken ook een goed 
vertrekpunt om een open dialoog aan te gaan met de cliënten over de zorgen en problemen die om 
een oplossing vragen. 
 

6 Structuur van de stichting 
 
AIT is een netwerkorganisatie. Hierbij werkt een landelijk bureau samen met een kring actieve 
steunpunten, die voor AIT de scholingen verzorgen. Tevens participeren de steunpunten in 
werkontwikkeling en onderzoek, wat vanuit het landelijk bureau wordt gecoördineerd.    
De steunpunten voeren zelfstandig hun AIT-taken uit binnen de vastgestelde kaders, spelregels en 
afspraken, waarbij het landelijke bureau ondersteuning biedt. Dit wordt vastgelegd in 
overeenkomsten. De kracht van AIT is dat men vanuit de samenwerking de kennis, ervaring en 
expertise, die in het werkveld wordt ontwikkeld, centraal kan bundelen en vervolgens weer kan 
verspreiden naar en delen met het werkveld. In het verlengde hiervan stellen de steunpunten over en 
weer hun expertise op het gebied van VHT & VIB beschikbaar voor elkaar en kunnen hiervan ook 
gebruik maken. Professionals en steunpunten ontmoeten elkaar en schakelen, indien zij aanvullend 
expertise of mankracht nodig hebben, elkaar in alvorens zij kwaliteit en capaciteit elders gaan zoeken.  
In de huidige constructie vervullen de steunpunten allen een specifieke taak in het AIT-verband. Ze 
‘bemannen’ een regionaal AIT-steunpunt of (organiseren) landelijk specifieke expertise per doelgroep 
of werkveld. Toelating van nieuwe steunpunten is aan de orde als er sprake is van een ‘vacature’, of 
als specifieke expertise of inzet aanvullend gewenst is. Een landelijke taakstelling kan ook opgepakt 
worden door een aangesloten organisatie, die geen steunpunt is. Het streven is dat de steunpunten 
gezamenlijk een afspiegeling vormen van de organisaties in de diverse werkvelden waarbinnen VHT en 
VIB wordt ingezet.  
Door de samenwerking in AIT-verband is de kern van de methodieken overeenkomstig gebleven in de 
verschillende werkvelden en zijn de verschillende specialisaties ontwikkeld aan ‘dezelfde stam’.  
Wat betreft de verhouding tussen de gemeenschappelijke kern van de methodieken en de 
specialisaties die zijn uitgewerkt: deze varieert per werksoort. Bijv. de toepassingen in de lokale 
wijkteams vallen voor een groot deel binnen de ‘kernmethodieken’; toepassingen binnen de 
gehandicaptenzorg vereisen soms al per direct specialistische kennis. Scholing en kwaliteitsborging in 
de vorm van nascholingen, worden door de coördinatoren per aanvraag bekeken óf en in hoeverre 
specialistische kennis nodig is om de scholing optimaal te kunnen geven.  
 

7 Bestuur van AIT 
 

Deanne Radema, voorzitter 

Roel Kuppens, penningmeester 

Jeannette van den Born, secretaris  

Véronique Zeeman, algemeen lid  

Marij Eliëns, algemeen lid/directeur 

 
Bestuur van AIT 
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.  
Het bestuur heeft onder meer als taak: 
▪ het vaststellen van het beleid 
▪ het beschikbaar stellen en besteden van middelen 
▪ de controle op de uitvoering van het beleid en het bereiken van de doelstellingen 
▪ het jaarlijks vaststellen van de begroting en van de jaarrekening  
▪ het uitdragen van het beleid en de activiteiten van de stichting  
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E.e.a. conform de statuten, zoals vastgesteld in akte d.d. 28 december 2022. Deze statuten zijn op te 
vragen bij het landelijk bureau van AIT. 
 
Directie 
De dagelijkse leiding van de stichting berust bij de directie. De directie bepaalt (de uitvoering van) het 
beleid binnen de door het bestuur van de stichting vastgestelde kaders op basis van het door het 
bestuur vastgestelde jaarplan en begroting. Het AIT-bestuur delegeert een aantal taken naar de 
directie. Het betreft o.a. het (financieel) beheer en praktisch afhandelen van lopende zaken, binnen 
het kader van besluiten die reeds binnen het bestuur zijn genomen. Voor zover het om nieuwe situaties 
gaat die besluitvorming van het bestuur vereisen, worden deze ter toelichting en/of besluitvorming op 
de agenda gezet van het bestuur. E.e.a. is nader uitgewerkt in een bestuursreglement d.d. 1-03-2023. 
 

8 Landelijk bureau AIT 
 
De rol van het landelijk bureau is:   
▪ samenspel met AIT-steunpunten op het gebied van ontwikkeling en onderzoek; 
▪ organiseren van feedback en toetsing van nieuwe werkvormen met VHT & VIB; 
▪ uitwisseling in AIT-kring bevorderen; 
▪ expertises bij elkaar brengen; 
▪ faciliterend en ondersteunend inbreng geven; 
▪ krachten bundelen; 
▪ waar nodig interne en externe experts benaderen; 
▪ i.s.m. steunpunten subsidies aanvragen;  
▪ behartigen van PR; 
▪ AIT extern vertegenwoordigen in samenspel met betrokkenen steunpunten; 
▪ uitvoering geven aan kwaliteitsborging en kwaliteitsbeleid; 
▪ organiseren en superviseren van de scholingen tot opleider en monitoren overige scholingen; 
▪ uitvoering geven aan een financieel gezond beleid ook voor de langere termijn; 
▪ in samenspel goede procedures ontwikkelen m.b.t. kwaliteitszorg en certificering; 
▪ In samenspel behartigen van onderzoek en innovatie; 
▪ 2 x per jaar organiseren van een landelijke AIT-studiedag; 
▪ nieuwe ontwikkelingen vormgeven in projecten in samenwerking met aangesloten  

organisaties. 
 

9 AIT-steunpunten 

 
De stichting AIT werkt samen met een aantal organisaties, die de scholingen en nascholingen 
verzorgen. Dat zijn de AIT-steunpunten. Elk AIT-steunpunt stelt een coördinator beschikbaar, die 
ervaren is in het werken met de methodieken en die AIT-taken coördineert en/of uitvoert, waardoor 
(na)scholingen gecoördineerd worden en regionaal aangeboden kunnen worden met een focus op 
passende expertise van de opleider voor de scholingsvraag. Reistijden en daarmee reiskosten worden 
beperkt en wat betreft de implementatie kan regionale samenwerking worden aangegaan. Naast het 
belang van voldoende spreiding van de methodieken, is er ook het belang van specialisatie en 
doorontwikkeling. Het is niet mogelijk om alle regionale steunpunten en aangesloten organisaties toe 
te rusten met expertise op het gebied van alle verschillende specialisaties die in de loop der tijd 
ontwikkeld zijn. Meestal gaat het om specialisaties die horen bij een bepaalde doelgroep en/of 
werkveld. Regionale steunpunten verzorgen alle reguliere VHT & VIB-scholingen en nascholingen in de 
verschillende werkvelden en schakelen een expert in daar waar nodig. Verschillende regionale 
coördinatoren en regionale opleiders zijn zelf ook gespecialiseerd met betrekking tot specifieke 
toepassingen van VHT & VIB. Een aangesloten organisaties kan ook voortrekker zijn van een 
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specialistisch project, waarbij expertise en kennis beschikbaar komt voor dat specifieke werkveld. Deze 
specialistische kennis wordt door AIT gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere aangesloten 
organisaties vanuit het landelijk bureau. 
In het AIT-werkverband wordt gebruik gemaakt van opleiders die de AIT-taken vervullen naast hun 
reguliere werkzaamheden in de instelling als ambulant hulpverlener, werkbegeleider, trainer, 
leidinggevende of gedragswetenschapper. Juist het geworteld zijn in de praktijk van het werkveld 
brengt veel kwaliteiten met zich mee. Keerzijde hiervan is dat allen beperkte tijd beschikbaar hebben 
voor de AIT-taken. De consequentie hiervan is dat ieder steunpunt een overzichtelijk takenpakket op 
zich heeft genomen, passend bij de eigen situatie, motivatie en expertise. Samenwerken, afstemmen 
en elkaar aanvullen is dan ook één van de kernwaarden van AIT. Met elkaar is er heel veel kwaliteit in 
huis!  
Indien een steunpunt wil investeren in werkontwikkeling op het gebied van VHT & VIB, brengt deze dit 
in overleg met AIT. Hierdoor kan informatie en reeds aanwezige expertise worden gekoppeld en kan 
voorkomen worden dat ‘het wiel opnieuw wordt uitgevonden’, of dat verschillende partners los van 
elkaar dezelfde items ter hand nemen of dat men in elkaars vaarwater komt bijv. bij het aanvragen van 
subsidies. Een organisatie, die ervoor kiest om een AIT-steunpunt in te vullen, wordt gehouden aan 
een aantal afspraken. Een steunpunt:  
▪ committeert zich aan de stichting AIT, heeft de methodieken beleidsmatig opgenomen 
 in hulpverlening en begeleiding; 
▪ geeft de positie en de taakstelling van de AIT-coördinator een passende plek in de 
 organisatie; 
▪ faciliteert de uitvoering van deze taken; 
▪ stemt af met de eigen coördinator over AIT-zaken; 
▪ is verantwoordelijk voor uitvoering taken AIT-coördinator; 
▪ evalueert minstens één keer in de drie jaar de samenwerking. Er wordt geïnventariseerd wat       
              de samenwerkingswensen zijn en waar nodig (nieuwe) afspraken gemaakt of bijgesteld, samen   
               met AIT-coördinator en de directie van het landelijk bureau; 
▪ sluit een overeenkomst met AIT voor een nieuwe periode van 3 jaar en is verantwoordelijk  
               voor de financiële afdracht aan AIT; 
▪ plaatst het AIT-logo op de websites, waarin VHT/VIB-scholingen worden aangeboden en  
               benoemt het partnerschap en de samenwerking met AIT; 
De AIT-steunpunten bevinden zich verspreid door het hele land.  
Voor meer informatie https://www.aitnl.org/steunpunten/ 
 
  AIT-coördinatoren               AIT-steunpunten 

Marjolein Vloedbeld Leger des Heils Noord-Nederland 

José Cramer Jeugdhulp Friesland 

Mariëtte van der Veen KieN 

Anita Joosten Yorneo 

Coba Mougou Cosis 

Marloes Ambagtsheer Trias Jeugdhulp 

Lucie Engelen Zozijn 

Ingrid van Kruysbergen Entréa 

Marion Mertens Combinatie Jeugdzorg 

Truus van der Veen Triade/Vitree Flevoland 

Rian Bosma en Jessie Hagemeijer Kentalis 

Corinne Verheule FIOM/ SAV 

Angelique Zijlstra Altra-IHUB 

Mariëtte Braam Kenter Jeugdhulp 

Jette Niesten Bazaltgroep 
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Joke Hoek Pento 

Yolanda van Ruyven en Mariella van Krieken  Enver 

Helga Oude-Hendriksman Jarabee 

An Verstappen Resonans 

 

10 AIT-coördinatoren 
 
Alle steunpunten hebben een samenwerkingsovereenkomst met AIT en stellen een coördinator 
beschikbaar. De AIT-coördinator behartigt de coördinatie, de scholingen, de kwaliteitsborging  
(nascholingen en Werk Ontwikkeling Kringen) en een optimale bijeenkomstlijn in zijn/haar regio. De 
coördinator onderhoudt contacten en afstemming met de AIT-steunpunten in de regio en heeft/houdt 
overzicht over alle lopende AIT-scholingen en -zaken. AIT sluit een contract met de werkgever van de 
coördinator bij voorkeur voor de duur van drie jaar.  
De AIT-coördinator: 
▪ is een ervaren gecertificeerd VHT/VIB-opleider met tenminste een HBO vooropleiding; 
▪ is VHT/VIB opleider, die door de andere opleiders in de regio ‘op een natuurlijke manier’  

geaccepteerd kan worden als coördinator; 
▪ volgt inwerk- en bijscholingstrajecten tot AIT-coördinator en is na afloop hiervan in staat om  

zowel VHT-ers/VIB-ers te scholen, alsmede deze als opleiders op te leiden en te superviseren; 
▪ ontwerpt implementatieplannen m.b.t. VHT/VIB, zowel intern voor de eigen organisatie als 
 extern voor aanvragers; 
▪ is in staat om de methodieken te borgen op kwaliteit en op het vereiste niveau vorm te geven;  
▪ is in staat om conform de gemaakte afspraken een goed samenspel in AIT-verband te 
 ontwikkelen en tegelijk te handelen conform de afspraken in de eigen organisatie; 
▪ kan extern AIT-zaken behartigen/promoten in het werkveld; 
▪ kan een bijdrage geven aan werkontwikkeling met name binnen het eigen werkveld; 
▪ organiseert en verzorgt interne en externe scholingen op het gebied van VHT/VIB; 
▪ ontwikkelt een goed samenspel met het landelijk bureau van AIT; 
▪ bezoekt het AIT-coördinatorenoverleg minimaal 1 keer per jaar. 
▪ heeft ervaring als leidinggevende met taken in de organisatie; 
▪ kan werkveld-overstijgend denken met zowel oog voor generieke aspecten van 
 VHT&VIB als doelgroep- en werkveld specifieke aspecten; 
▪ heeft oog voor sterke en zwakke kanten van de opleiders, ziet en gebruikt krachten en zet actie 
 in als de kwaliteit in gedrang dreigt te komen (verlenging certificaten niet op orde, adequaat 
 afhandelen van klachten, zowel koersvast wat betreft kwaliteitseisen en spelregels als 
 ontwikkelingsgericht);  
▪ draagt de AIT missie, visie en spelregels op enthousiasmerende wijze uit; 
▪ werkt goed samen met het landelijk bureau van AIT o.l.v. de directie van AIT; 
▪ is gericht op samenwerking, het inzetten van kwaliteiten en ‘eerlijk verdelen’ van 
 scholingsaanvragen;  
▪ stimuleert teamgeest bij opleiders in de regio; 
▪ is verantwoordelijk voor planning en programmering opleiderskringen/WOK’s, waarbij  in de 
 uitvoering wordt samengewerkt met andere opleiders uit de regio; 
▪ is vraagbaak voor geïnteresseerde organisaties, professionals en beleidsmakers; 
▪ organiseert per jaar tenminste 3 é 4 bijdrages van opleiders/ ervaren VHT-ers/VIB-ers aan 
 AIT-studiedagen;       
▪ is in staat passende implementatiebegeleiding te organiseren voor externe organisaties 
 door opleiders met de gewenste expertise in te schakelen; 
▪ is in staat op organisaties- of regioniveau ontwikkelprojecten te ondersteunen door eigen 
 inbreng of hiervoor passende begeleiding te organiseren. 
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11 Internationaal 
 
Vanuit het buitenland is van meet af aan belangstelling getoond voor VHT en VIB. In de jaren negentig 
zijn er scholingen gerealiseerd o.a. in de Verenigde Staten, Duitsland, Polen, Hongarije, Roemenië, 
Tsjechië, Noorwegen, Zweden en Schotland vanuit Nederland. Bij deze scholingen is bij aanvang 
afgesproken dat na de eerste training en scholing vanuit Nederland, één of meerdere organisaties 
samen een nationaal SPIN-office zouden oprichten voor verdere spreiding en het verzorgen van 
kwaliteitszorg, werkontwikkeling en onderzoek in eigen land. Dit is ook overal gebeurd.  
AIT heeft bij en na overname van de SPIN-activiteiten op het gebied van VHT & VIB, de keus gemaakt 
zich te concentreren op de activiteiten in Nederland en niet actief te zijn in het buitenland. De 
organisaties in het buitenland (VeroC in Groot-Brittannië, SPIN-Polska in Polen, SPIN-USA in de VS, 
SPIN-Deutschland, etc) zijn hun eigen weg gegaan en hebben zich zonder Nederlandse bemoeienissen 
verder ontwikkeld. AIT werkt aan afstemming met de internationale doorontwikkeling en expertise op 
het gebied van video-hometraining (VHT) en Video-Interaction Guidance (VIG). Vanuit België heeft 
Resonans zich als steunpunt aangemeld die in samenwerking met methodiekeigenaar AIT in België de 
uitvoering, implementatie en werkontwikkeling  van VHT&VIB behartigt. 
 

12 Financiën 
 
De financiering van AIT weerspiegelt de structuur van AIT; een lichte organisatievorm met een landelijk 
bureau en partners die binnen de gemaakte afspraken zelfstandig de AIT-werkzaamheden uitvoeren. 
De kracht van deze structuur zit in de specifieke en gevarieerde deskundigheid van de partners, de 
brede regionale spreiding en bovenal in de samenwerking. Krachten bundelen, gecoördineerde 
taakverdeling en gezamenlijk investeren in kwaliteit en werkontwikkeling maakt dat de steunpunten  
gezamenlijk (veel) meer kunnen realiseren dan men ieder apart zou kunnen en dat voorkomen kan 
worden dat ‘dubbel werk’ wordt gedaan. Het landelijk bureau heeft personeelskosten (directie, 
beleidsmedewerkers, secretaresse, financieel en administratieve medewerkers) en vaste kosten wat 
betreft huisvesting, kantoorkosten, merkenbeheer, publiciteit, accreditaties, etc. Deze kosten worden 
betaald uit de afdrachten van de bij AIT aangesloten organisaties. Het landelijk bureau beheert 
werkontwikkeling, innovatie en onderzoek. Voor deze doeleinden worden soms aanvullende financiële 
middelen aangevraagd bij fondsen en overige subsidies. Het bestuur beslist, op voordracht van de 
directie en na overleg met de AIT-coördinatoren, over de besteding ervan.    
Een organisatie kan zich aansluiten bij AIT en heeft daarmee het recht om de methodieken te werken 
en in te zetten in de zorg en hulp voor de eigen cliënten. Daarnaast betaalt iedere gecertificeerde per 
jaar een persoonlijke afdracht per jaar. Sommigen organisaties hebben een eigen interne opleider, die 
intern de scholingen kan verzorgen.  
De AIT-steunpunten betalen een hogere afdracht per jaar en leveren een coördinator. Zij geven ook 
externe scholingen en kunnen daarmee (een deel van) de kosten compenseren. Het streven is dat de 
kosten, die direct samenhangen met het uitvoeren van de externe AIT-taken, gedekt worden door de 
tarieven die in rekening worden gebracht bij de organisaties die scholingen ‘inkopen’ bij de 
steunpunten. In 2023 bedraagt het uurtarief voor externe diensten €115,50. Dit is een vergoeding voor 
de directe scholingstijd, voorbereiding en ‘rondom’ tijd. De tarieven worden vastgesteld door het 
bestuur. Hiervan kan niet worden afgeweken dan na goedkeuring van de directie en/of bestuur. Bij 
alle scholingen die worden verzorgd, dient het privacyreglement, het klachtenreglement en de 
algemene voorwaarden te worden nageleefd. Elke steunpunt maakt zijn eigen afweging en keuzes 
m.b.t. het volume externe diensten op AIT-noemer, voor zover deze passen binnen de gemaakte 
afspraken. Ook een zzp-er met een ‘eigen praktijk’ en gecertificeerd als VHT-ers of VIB-ers, kan de 
methodiek inzetten in de begeleiding en hulp die ze bieden. Zij betalen een vaste afdracht per jaar.  
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Iedere bij AIT-aangesloten organisatie maakt gebruik van de service vanuit landelijk bureau. De service 
bestaat uit registratie in de certificeringbank met een 3-jaarlijkse update, nieuwsbrieven, het 
aanbieden van studiedagen en een inlogcode op de website, waar alle documenten gedownload 
kunnen worden en toegang tot een monitoring voor resultaatmeting, een videoplatform en een 
theoretisch platform met alle relevante (wetenschappelijke) artikelen. Elke kandidaat krijgt een eigen 
digitale beschermde omgeving tijdens de scholing, waarin het scholingsproces, de voortgang en de 
resultaten inzichtelijk worden gemaakt. Ditzelfde geldt voor de gecertificeerde professionals. Zij 
beschikken ook over een eigen inlogpagina, waarbij het nascholingsprogramma in kaart wordt 
gebracht en bij het voldoen van de verlengingscriteria wordt het certificaat na 3 jaar automatisch 
verlengd. Voor tarieven: www.aitnl.org  
 
De afdrachten per jaar: 
1. AIT-steunpunt 

AIT-steunpunt met coördinator  € 3.063,38 

2. Aangesloten organisatie 

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

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

Aangesloten ziekenhuis per afdeling €    123,38 

Organisatieafdracht kinderopvang en onderwijs        ------ 

Aangesloten zelfstandige praktijk  €      60,90 

3. Persoonlijke registratie gecertificeerde VHT/VIB-er 

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

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

4. Persoonlijke registratie per gecertificeerde opleider 

Per gecertificeerde opleider VHT en VIB in ziekenhuizen €      91,88 

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

5. Inlog MijnAIT voor VHT-ers en VIB-ers 

In opleiding of gecertificeerd in kinderopvang/onderwijs €        7,88 

In opleiding of gecertificeerd in overige sectoren €     15,75 

In opleiding of gecertificeerde opleider VIB in kinderopvang/onderwijs €     15,75 

In opleiding of gecertificeerd opleider in overige werksectoren €     31,50 

6. Studiedagen per persoon 

Algemene fysieke studiedagen        €   231,00 

Algemene online studiedagen  €   205,00 

Werksectorgerichte studiedagen  €   136,50 
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13 Vertrouwelijkheid en privacy 
 
Privacyregels met betrekking tot het gebruik van videobeelden  
Bij alle AIT-activiteiten is het respecteren van de privacy bij alle betrokkenen het vertrekpunt en 
ijkpunt. Doordat structureel gewerkt wordt met video- en beeldmateriaal, is het van groot belang dat 
de juiste afwegingen worden gemaakt en zorgvuldigheid in acht worden genomen met betrekking tot 
de privacy.  
 
Algemeen geldende regels voor professionals in kinderopvang, onderwijs, welzijn, zorg, 
hulpverlening 
Alle video-hometrainers en video-interactiebegeleider en opleiders zijn allereerst gehouden aan de 
privacyreglementen en klachtenreglementen die gelden bij de eigen organisatie of eigen praktijk waar 
men een dienstverband mee heeft. Daarnaast gelden de regels van de betreffende brancheorganisatie 
en het beroepsgeheim dat geldt bij het beroep en is geformuleerd door de betreffende 
beroepsvereniging.  
 
Wat betreft video-hometraining (VHT)  
De VHT-er bespreekt met de ouders op welke manier de privacy en vertrouwelijkheid gewaarborgd 
wordt. Hiervoor gelden vanuit AIT de volgende regels:  
▪ Alle beelden en/of foto’s, die de VHT-er maakt van het gezin, zijn eigendom van de ouders. 
▪ Wanneer de kinderen ouder zijn dan 16 jaar, kan de VHT-er afspreken dat de beelden en/of 
 foto’s eigendom zijn van het kind, omdat er dan ook teruggekeken wordt met het kind  zelf;  
▪ De beelden en/of foto’s, die in de gezinnen worden gemaakt, worden alleen bekeken door de 
 video-hometrainer zelf en eventueel met zijn opleider en/of de medekandidaten tijdens een  

scholingsbijeenkomst met toestemming van de ouders. De ouders worden hiervan op de 
hoogte  worden gebracht bij aanvang van het begeleidingstraject;  

▪ De video-hometrainer tekent een verklaring dat de beelden alleen gebruikt worden voor 
 doelen waar de ouders toestemming voor hebben gegeven. Wanneer de beelden en/of foto’s 
 aan anderen worden vertoond, gebeurt dit enkel nadat de ouders schriftelijke toestemming 
 hebben gegeven en hiervoor een toestemmingsformulier hebben ondertekend. De ouders zijn 
 zodoende altijd op de hoogte van de doeleinden, waarvoor de  beelden en/of foto’s gebruikt 
 worden.  
▪ De beelden en/of foto’s die gemaakt zijn in het kader van video-hometraining worden niet 
 gebruikt voor internetsites, tenzij de ouders daar schriftelijke toestemming voor hebben 
 gegeven;  
▪ Indien de beelden en/of foto’s gebruikt worden voor presentaties of voorlichting aan groepen 
 (met toestemming van de ouders) wordt in de beeldmontage alleen de voornaam van het 
 kind/de kinderen gebruikt (en eventueel de leeftijd van het kind) en worden de ouders 
 aangeduid als vader/moeder/verzorger/opvoeder met alleen de voornaam;  
▪ Tijdens de terugkijkgesprekken ziet het gezin altijd alleen de eigen beelden. Nooit de beelden 
 van een ander gezin. Voor ieder gezin heeft de VHT-er daarom een lege ‘beeld en 
 geluidsdrager’, bijv. USB of SD-kaart;  
▪ Aan het einde van het begeleidingstraject, wordt de beeldmontage (op USB, SD-kaart) aan de  

 ouders gegeven en de originele opnames worden gewist. De beelden worden bij voorkeur niet      
 digitaal (via Wetransfer of Dropbox, I-cloud) opgestuurd naar de ouders, maar persoonlijk   

  overhandigd op USB of SD-kaart. De originele opnames worden door de VHT-er vernietigd,     
 tenzij in overleg met de ouders anders wordt beslist.  

▪ Op de website www.aitnl.org zijn toestemmingsformulieren te downloaden als voorbeeld. 
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Wat betreft video-interactiebegeleiding (VIB)  
De VIB-er (indien deze ouders begeleidt, zie regels voor de VHT-er hierboven) die professionals 
begeleidt, bespreekt en behartigt de privacy en vertrouwelijkheid van de professional(s) die begeleid 
worden. Hiervoor gelden de volgende regels:  
▪ Alle beelden en/of foto’s, die de VIB-er maakt van de professionele setting, zijn eigendom van  
 de persoon die begeleid wordt;  
▪ De beelden en/of foto’s, die in een professionele setting worden gemaakt, worden alleen  
 bekeken door de video-interactiebegeleider zelf en eventueel met zijn opleider  
 en/of medekandidaten tijdens een scholingsbijeenkomst;  
▪ Wanneer de beelden en/of foto’s aan anderen worden vertoond, gebeurt dit altijd na    

schriftelijke toestemming van de betreffende professional, die hiervoor een 
toestemmingsformulier heeft ondertekend. De opleider tekent een verklaring, waarin de 
doeleinden genoemd worden, waar de beelden voor gebruikt kunnen worden. De professional 
is zodoende altijd op de hoogte van de doeleinden, waarvoor de beelden worden gebruikt. 

▪ De beelden en/of foto’s die gemaakt zijn in het kader van video-interactiebegeleiding worden  
niet gebruikt voor internetsites, tenzij de professional en de organisatie waar hij/zij werkt daar 
schriftelijke toestemming voor hebben gegeven; 

▪ Indien de beelden en/of foto’s gebruikt worden voor presentaties of voorlichting (met  
toestemming van de professional) wordt in de beeldmontage alleen de voornaam van het 
kind/de kinderen en de vader/moeder/verzorger/opvoeder gebruikt en wordt de professional 
aangeduid op een vooraf afgesproken wijze (voornaam, opleider, VHT-er, VIB-er, etc.);  

▪ De professional ziet alleen eigen beelden en/of foto’s, niet die van collega’s, tenzij dit anders  
is afgesproken in het kader van een opleiderskring, scholingsbijeenkomst of werk ontwikkeling 
kring (WOK) o.l.v. een daartoe bevoegde AIT-opleider;  

▪ Er worden geen beelden en/of foto’s bewaard van professionals in werksituaties (wegens  
privacy van cliënten en collega’s), tenzij met schriftelijke toestemming is afgesproken t.b.v. 
voorlichtingsdoeleinden en/of lesmateriaal.  

▪ Wanneer er beelden worden gemaakt in het kader van VIB in groepen, waar ook andere  
kinderen en/of professionals op te zien zijn, dan is van tevoren bij de professionals of bij de 
ouders van de betreffende kinderen bekend gemaakt wat de reden van het filmen is en is 
daarvoor (schriftelijke) toestemming gegeven.  

▪ Soms worden er beelden gemaakt in het kader van VIB in groepen, waar ook andere kinderen  
en/of professionals op te zien zijn, zoals in klassensituaties of in leefgroepen. In dat geval is 
van tevoren bij de professionals en/of bij de ouders van de betreffende kinderen bekend 
gemaakt wat de reden van het filmen is en is daarvoor (schriftelijke) toestemming gegeven.  

▪ Zowel met gezinsleden als collega’s die worden begeleid met VHT/VIB wordt afgesproken dat  
zij de beelden niet in een (onderling) conflict als ‘bewijslast’ mogen inzetten. De beelden zijn 
uitsluitend bedoeld om positief contact en positieve en adequate ontwikkeling te 
ondersteunen. 

▪ Op de website www.aitnl.org zijn toestemmingsformulieren te downloaden als voorbeeld. 
 

14 Privacyregels met betrekking tot persoonsgegevens databank 

 
Deze privacy regels zijn opgesteld conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Mei 2018 
 
Privacy missie  
AIT behandelt mensen met respect, reden waarom zij integer, transparant en zorgvuldig wil omgaan 
met de aan haar in bewaring gegeven persoonsgegevens.  
 

http://www.aitnl.org/
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Privacy gedragsregels 

1. Als AIT beperken wij ons bij het verzamelen van persoonsgegevens tot enkel die gegevens die 
 wij op rechtmatige wijze en met redelijke middelen hebben verkregen en indien toepasselijk 
 altijd met kennis of toestemming van de betrokkenen.  
2. Als AIT zorgen wij dat de door ons verzamelde persoonsgegevens beperkt blijven tot de doelen 
 waarvoor ze worden verzameld en steeds met de daarvoor noodzakelijke juistheid, 
 compleetheid en courantheid.  
3. Als AIT verzamelen wij enkel persoonsgegevens nadat de doelen van het verzamelen afdoende 
 en op voorhand bekend zijn gemaakt; duidelijk is dat het gebruik beperkt 
 wordt tot het realiseren van deze doelen of tot andere (van geval tot geval gespecificeerde) 
 doelen die niet strijdig zijn met het doel waarvoor ze eerder werden verzameld.  
4. Als AIT stellen wij geen persoonsgegevens ter beschikking voor andere doelen dan waarvoor 
 ze zijn verzameld, behalve dan op grond van: expliciet door de betrokkene gegeven 
 toestemming; een wettelijke verplichting.  
5. Als AIT zorgen wij dat de aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens passend worden 
 beveiligd tegen verlies, vernietiging, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd gebruik, -
 veranderingen, of terbeschikkingstelling.  
6. Als AIT stellen wij ons actief op waar het bekend maken van onze vestigingslocatie betreft 
 almede de aard van en reden waarom wij persoonsgegevens verwerken.  
7. Als AIT zorgen wij dat iedere persoon die zich bij ons meldt, antwoord krijgt op de vraag of wij 
 persoonsgegevens over hem/haar hebben; de feitelijke beschikking krijgt over deze hem 
 betreffende persoonsgegevens; deze gegevens tegen niet excessieve betaling en in een 
 leesbare vorm krijgt; en indien hem/haar dit wordt geweigerd, dit onder vermelding van reden 
 wordt geweigerd alsmede de wijze waarop hiertegen beroep kan worden aangetekend; de 
 hem betreffende persoonsgegevens kan aanvechten en indien succesvol kan eisen dat deze 
 persoonsgegevens worden verwijderd, gecorrigeerd, aangevuld of gewijzigd.  
8. Als AIT zorgen wij dat wij op ieder moment in staat zijn verantwoording af te leggen over de 
 wijze waarop wij als organisatie invulling geven aan onze privacy gedragsregels.  
9. Als AIT zorgen wij ervoor dat de door ons verzamelde persoonsgegevens niet langer worden 
 bewaard dan nodig voor het realiseren van het/de op voorhand aangegeven doel(en) 
 waarvoor ze zijn verzameld.  
10. Als AIT dragen wij geen persoonsgegevens over naar derde landen voordat wij ons hebben 
 verzekerd dat het ontvangende land de rechten en vrijheden waar het de verwerking van 
 persoonsgegevens betreft, afdoende waarborgt en beveiligt.  
 

15 Algemene voorwaarden voor dienstverlening door of via AIT 
 
AIT is merkeigenaar van alle varianten van de methodieken video-hometraining (VHT) en video-
interactiebegeleiding (VIB) en van de merken SPIN en AIT. AIT is een stichting zonder winstoogmerk, 
die de landelijke registratie van alle gecertificeerde professionals, de scholingstrajecten, trainingen en 
(bij- en na)scholingen, de kwaliteitsborging en de werkontwikkeling behartigt. De werkontwikkeling 
bestaat o.a. uit het wetenschappelijk onderbouwen van de methodieken, het beschrijven ervan in 
handleidingen, het permanent vernieuwen en zichtbaar maken van de methodieken via 
videodocumentatie op een digitaal videoplatform. AIT is een netwerkorganisatie, waarbij een centraal 
landelijk bureau samenwerkt met de zgn. steunpunten en aangesloten organisaties, in werkvelden 
waar gewerkt wordt met VHT en VIB. Deze werkvelden richten zich op zorg en welzijn voor jeugd, 
kinderopvang, onderwijs en de volwassenenzorg. De steunpunten stellen via AIT hun kennis en 
expertise beschikbaar. AIT werkt conform de AIT-richtlijnen en kwaliteitseisen met ervaren opleiders 
die werkzaam zijn bij deze organisaties. Zij verzorgen voor AIT de scholingen en geven 
implementatiebegeleiding. Een scholing wordt afgerond met een certificaat. Een certificaat is drie jaar 

http://www.aitnl.org/
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geldig en wordt verlengd indien de deelnemers het vereiste nascholingsprogramma, dat dient als 
kwaliteitsborging, hebben gevolgd en aan alle door AIT bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Voor 
afnemers of deelnemers met een klacht beschikt AIT over een klachtenreglement. 
 
Artikel 1, Toepasselijkheid 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen AIT en de AIT-

 steunpunten, opdrachtgevers en deelnemers aan de scholingstrajecten, werkontwikkeling en 
implementatiebegeleiding.  

1.2 Onder opdrachtgever wordt elke organisatie, instelling, bedrijf of particulier verstaan waarvan 
één of meerdere personen gebruik maken van een AIT-dienstverlening.  

1.3 Onder deelnemers worden de door de opdrachtgever opgegeven personen, dan wel de 
 personen die zichzelf hebben opgeven voor afname van een AIT-dienstverlening, verstaan.  
1.4 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door  
       de directeur van AIT. 
1.5 Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze  
              door AIT tevoren schriftelijk zijn aanvaard.  
 
Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst 
2.1  De overeenkomst tussen AIT en opdrachtgevers komt tot stand door schriftelijke bevestiging 

van AIT. 
2.2  Deelname komt tot stand na overleg en na schriftelijke afspraken met AIT of met de 
 scholingscoördinatoren van de AIT-steunpunten. De steunpunten bevestigen de gemaakte 
 afspraken schriftelijk middels de standaard scholingsovereenkomst van AIT en voegen een 
 conform AIT-richtlijnen geformuleerde beschrijving van de AIT-dienstverlening toe.  
2.3 Als er een wachttijd is, wordt dit gecommuniceerd en worden hierover afspraken gemaakt. De 
 coördinator en AIT worden geïnformeerd om te kunnen bekijken waar het snelste een 
 passend aanbod beschikbaar is.  
 
Artikel 3. Annulering door de opdrachtgever of deelnemer  
3.1  Annulering van eerder gemaakte afspraken m.b.t. een AIT-dienstverlening kan uitsluitend per 

e-mail gericht aan AIT of aan het betreffende AIT-steunpunt.  
3.2  Bij annulering, tenminste 2 weken voor de oorspronkelijke start van de dienstverlening, zijn 

geen kosten verschuldigd. Bij annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de start van de 
dienstverlening wordt een vergoeding in rekening gebracht. De annuleringskosten betreffen 
voor een scholingstraject € 220,= voor individuele bijeenkomst € 20,= en voor het bezoeken 
van een Werk Ontwikkeling Kring (WOK) € 10. Voor de studiedagen worden de voorwaarden 
vermeld op het aanmeldingsformulier.  

3.3  Bij tussentijds beëindigen van een scholingstraject, training of begeleidingstraject vindt binnen 
14 dagen restitutie plaats van de bijeenkomsten die niet hebben plaatsgevonden. Er wordt een 
vergoeding van € 220,= doorberekend voor de reeds gemaakte kosten van de opleider. 

 
Artikel 4. Annulering door AIT 
4.1  AIT is gerechtigd scholingstrajecten, cursussen en bijeenkomsten die groepsgewijs worden 

georganiseerd te annuleren bij onvoldoende deelnemers, waarbij schriftelijk wordt 
aangegeven op welke datum dit besluit valt. AIT is in deze situaties niet gehouden tot 
vergoeding van schade of kosten. Wel zal AIT zich inspannen om een alternatief te bieden.  

4.2 Bij onvoorziene omstandigheden of overmacht situaties is AIT gerechtigd de 
scholingstrajecten, cursussen en bijeenkomsten te annuleren, met daarbij de toezegging van 
een nieuwe planning. AIT is in deze situaties niet gehouden tot vergoeding van schade of 
kosten. 
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Artikel 5. Vervanging   
5.1  De opdrachtgever kan in overleg met AIT, in plaats van de aangemelde deelnemer, een andere 
 deelnemer laten deelnemen. 
5.2     Ingeval van ziekte of verhindering van de opleider of wanneer een opleider voor langere tijd 

uitvalt, is AIT gerechtigd een vervangende opleider in te zetten om de lopende contracten 
voort te zetten. 

 
Artikel 6. Betaling 
6.1 AIT factureert de door de opdrachtgever of deelnemer verschuldigde vergoedingen. Bij de start 

van de  dienstverlening wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij de afsluiting 
de resterende 50%. Studiedagen en WOK’s worden per deelname volledig gefactureerd. 

6.2  De reis- en verblijfkosten, alsmede verplichte literatuur in verband met de deelname aan de 
 bijeenkomsten, worden verwerkt in de schriftelijke afspraken of in het contract.  
6.3  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever of de deelnemer de 
 facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.  
6.4  Indien de opdrachtgever of deelnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is men 

 zonder  enige ingebrekestelling, in verzuim. Vanaf de vervaldag is AIT gerechtigd de wettelijke 
rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is AIT gerechtigd de 
verdere uitvoering van de dienstverlening onmiddellijk op te schorten. 

6.5  De opdrachtgever of deelnemer is bij het niet tijdige nakomen van verplichting aan AIT 
 gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten schuldig. Waaronder zullen zijn inbegrepen: 
kosten van incassobureaus, alsmede gemaakte kosten van deurwaarders en advocaten, ook 
indien deze de, in rechte toe te wijzen proceskosten, overschrijden. De buitenrechtelijke 
incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, 
met een minimum van het bedrag van € 110,=.  

6.6  Terugbetaling door AIT, bij annuleren of voortijdige beëindigen van een dienstverlening of bij 
teveel betaalde gelden, zal binnen één maand na vaststelling hiervan plaats vinden.   

  
Artikel 7. Opschorting en ontbinding  
7.1  AIT heeft het recht een deelname van de opdrachtgever of deelnemer aan een AIT 

dienstverlening te weigeren of de voorbereiding van de deelname op te schorten, indien de 
opdrachtgever of deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Dit staat 
onverminderd en bepaald in artikel 6.  

 
Artikel 8. Auteursrecht, eigendom en gebruik 
8.1 AIT is methodiekeigenaar en merkeigenaar van alle varianten van VHT en VIB. Bij AIT berusten 

de auteursrechten en copyright van alle gebruikte handleidingen en materialen is van 
toepassing, tenzij een andere auteursrechthebbenden op onderdelen van het werk zijn 
aangegeven. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van AIT zullen door de 
opdrachtgever of deelnemer geen gegevens worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook 
worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. De opdrachtgever of deelnemer is 
gerechtigd de gebruikte materialen in te zetten binnen de eigen organisatie t.b.v. de kwaliteit 
van de methodieken gerelateerde begeleidingen en hulpverlening. 

 
Artikel 9. Aansprakelijkheid, bedrijfsgegevens  
9.1  De aansprakelijkheid van AIT ten aanzien van de dienstverlening en de wettelijke 

 aansprakelijkheid van personeelsleden, voor de door AIT ingeschakelde derden, voor 
 vermogensschade en immateriële schade (inclusief gevolgschade waarvan het ontstaan aan 
AIT toerekenbaar is), is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het 
gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.  
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9.2  AIT aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van 
 opdrachtgever  of deelnemer 
9.3  Al het door AIT ontwikkelde materiaal, dan wel ander werk voortvloeiend uit of verband 

 houdend met de AIT-dienstverlening, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten 
samengesteld.  Evenwel staat AIT op geen enkele wijze in voor de juistheid en volledigheid 
ervan. AIT aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan 
ook, die het gevolg is van beslissingen, die gebaseerd zijn op de materialen en de overgedragen 
knowhow.  

9.4  AIT verplicht zich ertoe, alle door de opdrachtgever of deelnemer verstrekte (bedrijfs)gegevens 
 zorgvuldig te behandelen en te bewaren met inachtneming van de privacy van betrokkenen 
en de vereiste vertrouwelijkheid binnen de betrokken werkvelden. 

9.5 Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, wordt als vertrouwelijk 
gezien door AIT, haar medewerkers en alle opleiders. Er zijn geheimhoudingsverklaringen 
afgegeven door alle opleiders inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, 
werkprocessen, klantengroepen en strategieën.  

9.6  Deelnemers dienen de namens AIT gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te 
 nemen. Van groot belang hierbij is dat de deelnemers zich verplichten om de privacy en 
 verwachte vertrouwelijke behandeling van de inbreng en gegevens van personen in besproken 
en behandelde hulpverlenings- of begeleidingstrajecten in acht te nemen. Bij schending 
hiervan, zijn de  gevolgen volledig voor de deelnemer, het kan reden zijn om de participatie van 
de deelnemer aan een AIT-dienstverlening te beëindigen en kan AIT hier melding van maken.  

 
Artikel 10. Overige bepalingen 
10.1  Indien de deelnemer een klacht wil indienen, kan dit conform de klachtenregeling van AIT die 

 beschikbaar is op www.aitnl.org. Indien deze niet tot een oplossing leidt kan de klacht in laatste 
instantie worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde persoon. Dhr. A.R. van Voorden, 
K&J psycholoog en adviseur vermogensstichtingen, waarbij AIT staat geregistreerd en waarbij 
diens uitspraak bindend is voor AIT, is hiervoor te benaderen. Indien daadwerkelijk gebruik 
wordt gemaakt van de diensten van deze externe deskundige, worden de kosten evenredig 
gedeeld door AIT en de opdrachtgever of deelnemer.  

10.2  Onder een klacht wordt in dit verband iedere melding van een deelnemer over een AIT-
 dienstverlening verstaan, die reeds eerder zijn teleurstelling e.d. in gesprek heeft gebracht met 
de opleider.  

 

16 Klachtenreglement 
 
Wanneer een deelnemer in scholing niet tevreden is over de scholing of een gecertificeerde VHT-er of 
VIB-er niet tevreden is over de kwaliteitsborgingstrajecten, wordt dit besproken met de betreffende 
opleider van het steunpunt. Het is het meest wenselijk om in onderling overleg tot een adequate 
oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan is het uitgangspunt dat klachten binnen 2 maanden na 
het ‘vastgelopen’ overleg worden ingediend bij AIT. Klachten kunnen de volgende thema’s betreffen:  
▪ Aanwezigheid of afwezigheid van de opleider en de frequentie van de afspraken. 
▪ De kwaliteit van de scholingen en de dienstverlening. 
▪ De beoordeling tijdens de tussenevaluatie en eindevaluatie bij certificering, door de opleider  

en/of de gecommitteerde. 
▪ Een administratieve afhandeling, zoals een offerte, een factuur, de registratie en het certificaat  

in de AIT-databank. 
 
 
 

http://www.aitnl.org/
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PROCEDURE 
1. De klacht wordt neergelegd bij en in overleg gebracht met de betreffende opleider. Deze  

reageert uiterlijk binnen vier weken naar de klager. 
2. Indien 1 niet tot een oplossing leidt, wordt de coördinator betrokken. 
3. Indien 2 niet tot een oplossing leidt, wordt de directeur van AIT betrokken. 
4. Indien 3 niet tot een oplossing leidt, wordt een externe, onafhankelijke, deskundige persoon,  

betrokken. 
Klachten worden in alle vertrouwelijkheid behandeld, waarbij het streven is om de procedure binnen 
twee tot maximaal vier maanden af te ronden. Indien op grond van argumenten door één van de 
partijen wordt aangegeven dat er meer tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt in onderling overleg 
verlenging van de hiervoor gestelde termijn afgesproken en door AIT schriftelijk bevestigd. Binnen een 
week na afronding van één van voorgaande stappen geeft AIT schriftelijk bevestiging van de uitkomst 
aan de klager. De schriftelijke stukken rondom een mogelijke klacht worden tenminste gedurende 
twee jaar bewaard op basis van (wettelijk) vastgestelde criteria. Alle klachten worden schriftelijk 
geregistreerd bij AIT en ter kennis gebracht van de directeur. 
 
De coördinator 
Alle opleiders kunnen een beroep doen op de coördinator van AIT in de regio waar men werkzaam is, 
indien zij een klacht niet zelf tijdig en adequaat kunnen oplossen. Ook de klager kan een beroep doen 
op de coördinator indien deze zich onvoldoende gehoord voelt door de opleider of er zich onenigheid 
voordoet. De coördinator zal eerst adviseren (telefonisch of per mail). Indien niet gemakkelijk tot een 
oplossing wordt gekomen, zal de coördinator een afspraak maken met de kandidaat en de opleider of 
deze zal iemand aanwijzen (bijv. de gecommitteerde) om dit overleg te voeren en van daar uit tot een 
oplossing te komen.  
 
AIT en directeur 
Indien met behulp van de coördinator niet (tijdig) een adequate oplossing wordt gerealiseerd, kan de 
hulp worden ingeroepen van de directeur of de beleidsadviseur van het landelijk bureau van AIT. 
Onder leiding van de directeur wordt een keus gemaakt wie de klacht afhandelt en wordt de betrokken 
manager van het AIT-steunpunt en/of van de organisatie waar de kandidaat in dienst is, op de hoogte 
gebracht. In alle gevallen worden de gemaakte afspraken op schrift gezet en wordt het probleem en 
de gekozen oplossing gemeld bij de verantwoordelijke coördinator en de directeur van AIT. De 
directeur maakt melding van klachten bij het bestuur van AIT.   
 
Externe klachtenbehandeling 
In laatste instantie kan de klacht worden voorgelegd aan een extern, onafhankelijke deskundige in de 
persoon van dhr. A.R. van Voorden, K&J psycholoog en adviseur vermogensstichtingen. De kosten 
hiervan worden gedeeld door AIT en de klager. De uitspraak van de extern deskundige is bindend. AIT 
maakt binnen twee maanden na het vastlopen van de procedure een afspraak met deze extern 
deskundige.     
 

http://www.aitnl.org/

