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De dienstverlening van AIT bestaat uit: 

▪ Het behartigen van het merkeigenaarschap van de methodieken VHT en VIB. 

▪ Het verstrekken van scholingsbevoegdheid aan de steunpunten, waar AIT mee samenwerkt. 

▪ Het verstrekken van uitvoeringsbevoegdheid aan organisaties die werken met de  

methodieken VHT en VIB. 

▪ Het beheren van het netwerk bestaande uit 350 aangesloten organisaties en steunpunten. 

▪ Kennis bundelen en ter beschikking stellen in de vorm van een videoplatform en een  

theoretisch huis. 

▪ Het updaten van de website t.b.v. informatie over de scholingen. 

▪ Het ontwikkelen en aanbieden van VHT en VIB bij- en nascholingen. 

▪ Het borgen van de kwaliteit van de uitvoering van VHT & VIB. 

▪ Het uitbrengen van nieuwsbrieven. 

▪ Het verstrekken van informatie via de website. 

▪ Het ontwikkelen, schrijven en publiceren van handleidingen. 

▪ Het ontwikkelen, schrijven en publiceren van scholingsprogramma’s. 

▪ Het ontwikkelen en permanent updaten van bestaande scholingsprogramma’s. 

▪ Het initiëren en in gang zetten van nieuwe inhoudelijke projecten. 

▪ Het organiseren van de zgn. expertgroepen. 

▪ Het aanbieden van specifieke bij- en nascholingen en specialistische scholingen. 

▪ Het aanvragen en verzorgen van accreditaties van de (na)scholingen en bijscholingen bij SKJ,  

Registerplein, ADAP, V&VN en NVO/NIP. 

▪ Het aanmelden van (varianten) van VHT/VIB bij de databanken van het NJi. 

▪ Bijdragen aan de promotie van de methodieken. 

▪ De organisatie van algemene en specifieke landelijke studiedagen. 

▪ Het coördineren & stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de methodieken. 

▪ Het organiseren van expertise gerichte verbindingen en landelijk en intersectoraal overleg. 

▪ De registratie van gecertificeerde professionals in een certificeringsbank. 

▪ Het initiëren van innovaties en nieuwe ontwikkelingen. 

▪ Het ontwikkelen van (nieuwe) passende digitale werkvormen. 

  

mailto:info@ait-spin.com
http://www.aitnl.org/

