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De scholing tot VIB-er wordt uitsluitend gegeven door 

erkende AIT-opleiders, werkzaam bij AIT of via een AIT-steunpunt. 
Sommige aangesloten organisaties beschikken over een eigen AIT-erkende VIB-opleider. 
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1 Inleiding 
 
De scholing tot VIB-er start met een algemene 2-daagse introductiecursus, gevolgd door 22 
bijeenkomsten. Deze 22 bijeenkomsten bestaan uit 20 scholingsbijeenkomsten, 1 tussenevaluatie en 
1 certificering. De scholing kan individueel gevolgd worden, maar ook in kleine groepjes van maximaal 
3 personen. De scholing is een ‘training on the job’ en sluit aan op de actuele leervragen van de 
kandidaat, aan de hand van videobeelden van de dagelijkse praktijk. Voor de scholing tot VIB-er wordt 
het ‘train-de-trainer’ concept gehanteerd. Dat betekent dat ervaren professionals, die zelf VIB-er zijn 
en een vervolgscholing tot VIB-opleider hebben gevolgd, hun ervaring en kennis van en in de praktijk, 
overdragen. Bij het overdragen van hun kennis en ervaring volgen zij de structuur, zoals die landelijk 
door de AIT is vastgesteld. Aan het einde van de scholing heeft iedere kandidaat1 alle stappen gezet 
en beschikt over de gewenste vaardigheden en competenties. Het scholingsprogramma kan via de VIB-
opleider2 opgevraagd worden. 
 

2  Wat is video-interactiebegeleiding (VIB)? 
 
Video-interactiebegeleiding (VIB) is een methodiek waarbij professionals in hun werksetting worden 
ondersteund in hun vakmanschap, hun handelen en hun basiscommunicatie door het terugkijken en 
reflecteren op videobeelden van de alledaagse omgang met kinderen, cliënten en/of collega’s. Het op 
microniveau analyseren van de interactie is hierbij kenmerkend en geslaagde communicatie is het 
vertrekpunt voor groei. Het sensitief maken van de professional voor de initiatieven van het 
kind/cliënt/collega en zich vervolgens kunnen afstemmen op de behoeftes van het kind/cliënt/collega, 
zonder het contact te verliezen, is de basis van VIB. 
Er is een meta-analyse uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van reflectie 
met videobeelden op de kwaliteit van het professionele handelen. Deze meta-analyse laat positieve 
effecten zien op de kwaliteit van interactievaardigheden van professionals in ‘contactberoepen’. 
Evaluaties wijzen uit dat de professionals over het algemeen heel enthousiast zijn over de werkwijze, 
de ontwikkelingsmogelijkheden voor betrokkenen en de resultaten.  
 

3 Welke professionals kunnen deze scholing volgen? 
 
Alle professionals die werkzaam zijn in een sector, waar sprake is van kinderen en/of ouders met een 
communicatieve beperking, kunnen deze scholing tot video-interactiebegeleider volgen.  
 

4 Doelstelling 
 
De scholing heeft tot doel: 

▪ Het snel en accuraat kunnen analyseren van interactiepatronen. 
▪ Het over kunnen dragen van relevante informatie met behulp van de interactie-analyse. 
▪ Het kunnen vaststellen van momenten die aandacht nodig hebben en daar de begeleiding op 

te focussen. Dit met behulp van de video-opname en de interactie-analyse. 
▪ Het  geven van bewustwording en kunnen reflecteren m.b.v. de video, op activerende en 

stimulerende wijze. 
▪ Het hieruit voortvloeiende proces kunnen sturen en begeleiden, waarbij wordt aangesloten 

bij de krachten van degene die wordt begeleid 

 
1 Kandidaat is degene die de scholing krijgt. 
2 VIB-opleider is degene die de scholing geeft. 
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5 Uitgangspunten 
 
VIB kent een aantal kerngedachtes, waar vanuit wordt gegaan: 

▪ Een ‘gezonde’ interactie geeft meer kansen op een gezonde ontwikkeling. 
▪ Zowel prettige als onprettige interactie kenmerken zich door een vast patroon waarin een 

aantal elementen zich steeds opnieuw herhaalt. 
▪ Het is gemakkelijker om tot gezonde interactie te komen als men op de hoogte is van de 

kenmerkende elementen van een goedlopende interactie. 
▪ Het bekrachtigen van positieve handelingen en gedragingen is effectiever dan het bestraffen 

van ongewenste handelingen en gedragingen.  
 

6 Werkwijze 
 
De scholing bestaat uit 20 bijeenkomsten. Er wordt gewerkt aan kennisoverdracht en het toepassen 
van de basiscommunicatie door de kandidaat, tijdens individuele scholingsbijeenkomsten of in kleine 
groepen. Het voordeel van individuele scholing is dat er ruimte is om meerdere begeleidingssituaties 
van dezelfde professional te kunnen bespreken. Voor deze vorm wordt meestal gekozen als de 
kandidaat, cliënten met zware problematiek begeleidt. De vragen van de kandidaat en alle aspecten 
die voor de hulp van belang zijn, kunnen dan in alle rust aan bod komen. Het voordeel van het werken 
in groepjes is, dat iedereen kan leren aan de hand van alle ingebrachte beelden en niet alleen de 
beelden van zichzelf ziet. Meestal brengen de kandidaten per persoon gemiddeld 2 video-opnames in 
tijdens de scholingsbijeenkomst. Indien een kandidaat een VIB scholing start, worden alle betrokkenen 
in het systeem (gezinnen, cliënten en collega’s) geïnformeerd en wordt er toestemming gevraagd om 
de beelden in de scholing te bespreken. Soms wordt de informatie schriftelijk verstrekt door een 
algemene aankondiging of nieuwsbrief. De organisatie maakt dan kenbaar dat VIB onderdeel is van 
het kwaliteitsbeleid van de organisatie. Ouders die bezwaar maken tegen het filmen van hun kind, 
kunnen dit kenbaar maken. Hier wordt dan bij het filmen rekening mee gehouden.  
 

7 Scholingsvoorwaarden 
 
Indien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt, zal dit een succesvol resultaat bevorderen: 

▪ De kandidaat heeft zich beschikbaar gesteld om geschoold te willen worden. 
▪ De kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring in het werkveld. 
▪ Een dienstverband van minimaal 50% wordt aanbevolen. 
▪ De kandidaat voldoet aan bepaalde criteria met betrekking tot de natuurlijke communicatie-

aanleg om de basiscommunicatieprincipes te (leren) gebruiken.  
▪ Een helpende attitude. 
▪ Een praktische instelling ten opzichte van vragen. 
▪ De kandidaat dient tijdens de scholing voldoende uren vrijgesteld te worden om bezig te 

kunnen zijn met VIB-activiteiten. Daaronder vallen: de contacten met de clientbegeleiders, de 
reistijden, het voorbereiden van de bijeenkomsten, participeren aan de regionale Werk 
Ontwikkeling Kringen (WOK’s) en studietijd om de scholing met positief resultaat te kunnen 
afronden. 

▪ De kandidaat werkt gedurende het gehele scholingstraject per moment met minimaal 2 
begeleidingstrajecten tegelijk. 

▪ De kandidaat kan beschikken over een technische apparatuur van goede kwaliteit.  
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▪ De kandidaat kan over voldoende opslagmateriaal (sd-kaarten, externe harde schijven e.d.) 

beschikken; per traject minstens één SD-kaartje met voldoende GB’s of voldoende ruimte in 
de ‘cloud’.  

▪ De kandidaat heeft de bereidheid en mogelijkheid om (in beperkte mate) op flexibele tijden te 
werken. 

▪ Het is wenselijk dat er voorafgaand aan de scholing een screening plaatsvindt. Aan de hand 
hiervan wordt door een AIT-opleider een advies opgesteld t.a.v. de geschiktheid van de 
kandidaat. Inhoud en procedure staan beschreven in het document ‘Screening van kandidaten 
voor AIT-scholingen’. Dit document is beschikbaar achter de inlog voor opleiders. 

▪ De kandidaat heeft de beschikking over apparatuur om ook het terugkijkgesprek op te kunnen 
nemen. 

▪ De organisatie waar de kandidaat werkzaam is, heeft een protocol m.b.t. videogebruik en 
privacy. 
 

8 Privacy en bewakingsfunctie videomateriaal 
 
Degene die begeleid/gefilmd is, is de eigenaar van de beelden. Gekopieerde beelden worden 
vernietigd bij afsluiting van het begeleidingstraject. Mochten er opnamen nodig zijn voor voorlichting 
of documentaires, dan wordt er schriftelijk toestemming gevraagd en het beeldmateriaal bij de 
eigenaren opgevraagd. Voor meer informatie over privacy, klik hier. 
 
9 Kosten  
 
Voor meer informatie over de kosten, klik hier.  
 
 
 
  

https://www.aitnl.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Vertrouwelijkheid-en-privacy.pdf
https://www.aitnl.org/tarieven-vib/


 
____________________________________________________________________________ 

©AIT, 2022                                         Beknopte informatie                                                                                                      
                                                                      VIB-communicatieve beperkingen  

6 

 
10 Studiebelasting  
 
Individuele bijeenkomst  

Bijeenkomsten Tijdsinvestering 

20 bijeenkomsten van 1 uur 20  uur 

Tussenevaluatie  1  uur 

Deelname Werk Ontwikkeling Kringen 2 keer 5  uur 

Certificering                1  uur 

Zelfstudie  

Literatuurstudie 29 uur 

Voorbereiding en oefenen m.b.t. vaardigheden beeldinbreng  40 uur 

Voorbereiding en oefenen m.b.t. vaardigheden beeldinbreng WOK 3 uur 

Schrijven van reflectieverslagen 10 uur               

Totaal 109  uur 

 
Een groep van 2 personen  

Bijeenkomsten Tijdsinvestering 

20 bijeenkomsten van 1½ uur 30  uur 

Tussenevaluatie  1½  uur 

Deelname Werk Ontwikkeling Kringen 2 keer 5  uur 

Certificering                1½  uur 

Zelfstudie  

Literatuurstudie 29 uur 

Voorbereiding en oefenen m.b.t. vaardigheden beeldinbreng  40 uur 

Voorbereiding en oefenen m.b.t. vaardigheden beeldinbreng WOK 3 uur 

Schrijven van reflectieverslagen 10 uur               

Totaal 120  uur 
 
Een groep  van 3 personen  

Bijeenkomsten Tijdsinvestering 

20 bijeenkomsten van 2 uur 40  uur 

Tussenevaluatie  2  uur 

Deelname Werk Ontwikkeling Kringen 2 keer 5  uur 

Certificering                2  uur 

Zelfstudie  

Literatuurstudie 29 uur 

Voorbereiding en oefenen m.b.t. vaardigheden beeldinbreng  40 uur 

Voorbereiding en oefenen m.b.t. vaardigheden beeldinbreng WOK 3 uur 

Schrijven van reflectieverslagen 10 uur               

Totaal 131  uur 

 
In deze overzichten zijn niet meegenomen:  

▪ De reistijden van de kandidaat naar de scholingen en naar de bezoeklocaties. 
▪ Tijd voor het interne overleg m.b.t. implementatie van de methodiek. 
▪ De bezoektijd bij de cliënt/professional voor het maken en bespreken van een video-opnamen 

met de betrokken personen.  

 


