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AIT Opleidingen Video-hometraining en Video-Interactiebegeleiding 
voor professionals 

 

De methodes Video-hometraining (VHT) en Video-Interactiebegeleiding (VIB) bieden krachtige 

begeleidingsinstrumenten om de kwaliteit van het contact te verbeteren tussen opvoeders en 

kinderen, tussen hulpverleners en cliënten en tussen professionele begeleiders onderling. Goed 

afgestemd contact is de basis voor ontwikkeling! Micro-analyse van video-opnames van 

communicatie, zowel thuis als in een professionele werksetting, maakt de elementen en patronen 

in de communicatie zichtbaar. Deze verduidelijkt tevens behoeftes, intenties en mogelijkheden en 

geeft handvatten in de begeleiding.  

 

Voor wie is de opleiding bedoeld? 

Deze opleidingen zijn bedoeld voor professionals die werkzaam zijn binnen jeugdhulpverlening 

AMW, (jeugd)gezondheidszorg, GGZ, gehandicaptenzorg, thuiszorg, onderwijs, logopedie, 

kinderopvang, adoptiezorg, wijkteams en ouderenzorg. Zij dienen in de gelegenheid te zijn om de 

methodiek in te zetten binnen hun organisatie of vanuit hun eigen praktijk. Er wordt uitgegaan van 

minimaal hbo werk- en denkniveau.  

Ter kennismaking en/of voorafgaand aan deze opleiding is het raadzaam om een tweedaagse 

Introductiecursus Video-hometraining/Video-interactiebegeleiding te volgen. Deze wordt 

aangeboden in samenwerking met Logavak Opleidingsgroep.  

 

Inhoud 

De opleidingen worden individueel of in kleine supervisiegroepjes 

gegeven, met maximaal 4 deelnemers, afhankelijk van het beroep 

dat je uitoefent. We werken met een gefaseerd opleidingsplan 

waarin alle vaardigheden om de methodiek eigen te maken, aan 

bod komen. De implementatie van de methodiek binnen de 

organisatie vormt ook een onderdeel van de opleiding. 

 

Werkwijze 

De training is praktijkgericht. Je brengt zelf actuele beelden in van gezinssituaties of van 

professionals in contact met cliënten. Daarnaast breng je actuele beelden in van je 

begeleidingsgesprekken met ouders of professionals. Aan de hand hiervan leer je: 

 te werken volgens de uitgangspunten van de methodiek 

 micro-analyses te maken 

 aan te sluiten bij de krachten en mogelijkheden van het gezin en/of de professional 

 ontwikkelingsgericht te werken en doelen vast te stellen.  

Er wordt gericht ingezet op zowel de ontwikkeling van de cliënt als op de ontwikkeling van de 

professional om zo een geslaagd en effectief begeleidingstraject te kunnen bieden.  

 

Resultaat 

Na afronding van de opleiding tot video-hometrainer of video-interactiebegeleider kunnen de 

deelnemers zelfstandig en op methodische wijze VHT of VIB uitvoeren binnen hun werkveld. Zij 

http://www.logavak.nl/aanbod/8/40/674/introductiecursus-video-hometraining-video-interactiebegeleiding
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ontvangen een certificaat, dat wordt opgenomen in de landelijke certificeringsbank van de AIT en 

bij actief participeren aan het bijscholingsprogramma, driejaarlijks verlengd. 

 

Wat kunt u van ons verwachten? 

Combinatie Jeugdzorg is een AIT-steunpunt. Al onze opleiders zijn AIT gecertificeerd, HBO/WO 

opgeleid en gecertificeerde jeugdzorgwerkers. Een groot deel van de AIT opleidingen VHT en VIB 

is geaccrediteerd door Kwaliteitsregister V&V, Register Zorgprofessionals en Stichting 

Kwaliteitsregister Jeugd.  

Combinatie Jeugdzorg heeft het Cedeo kwaliteitskeurmerk voor haar volledige 

trainingsaanbod.  

 

Tijdsinvestering en trainingsmateriaal 

De opleiding varieert van 16 tot 30 supervisiebijeenkomsten, afhankelijk van de beroepsgroep en 

complexiteit van de doelgroep. De voorbereidingstijd is ongeveer 2 uur per supervisie. Alle 

deelnemers krijgen een werksoort gerelateerde AIT handleiding en voorbereidingsformulieren. De 

opleiding wordt afgesloten met een certificeringsbijeenkomst, in aanwezigheid van de opleider en 

een AIT gecommitteerde. 

 

Kosten 

Voor AIT opleidingen gelden landelijke tarieven. Voor een aantal opleidingen is een vaste prijs 

afgesproken en een deel is maatwerk. De prijs kun je opvragen via ons Servicepunt (zie ‘Informatie 

en aanmelden’). 

 

Informatie en aanmelden 

Voor een offerte op maat en aanmelden voor deze opleiding kunt u terecht bij het Servicepunt.  

Onze jeugdhulpconsulenten helpen u graag! Zij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 

tot 17.00 uur via: 

 telefoon: 040 702 26 60 

 e-mail: Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl.  

Voor meer informatie over de methodiek Video-hometraining kunt u terecht op de AIT website 

www.aitnl.org.  

 

Combinatie Jeugdzorg: specialist in jeugdhulp 

Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden 

en opgroeien. Onze behandeling is gericht op het gezin en hun naaste omgeving. 

Samen werken we zoveel mogelijk in de thuissituatie, waar nodig gecombineerd met 

hulp op een van de locaties van Combinatie Jeugdzorg. Ook is (tijdelijke) opvang 

mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis. Daarnaast bieden we cursussen en 

trainingen voor kinderen, jongeren, ouders en professionals. 

Onze organisatie werkt vooral in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. We hebben 

hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 

kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen 

vooral in deze regio. 

http://www.aitnl.org/opleidingen.html
mailto:Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl

