
VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING 

voor baby’s, peuters en kleuters

Samen met ouders dragen 
veel mensen zorg voor het 
welbevinden en de ontwikke-
ling van baby’s, peuters  
en kleuters.

Onder meer kinderdagverblij-
ven, centra voor kinderzorg en 
gezinsondersteuning, scholen 
en ziekenhuizen leveren een 
belangrijke bijdrage aan de 
opvoeding en ontwikkeling.
Deze instanties bieden meer 
dan een praktische opvang. 
Ze vormen een verlengstuk 
van thuis, een omgeving waar 
baby’s, peuters en kleuters in 
hun ontwikkeling gestimuleerd 
en ondersteund worden.

Er is veel aandacht voor de 
kwaliteit van deze begeleiding. 
Medewerkers van diverse  
instanties scheppen dagelijks 
de voorwaarden waarbinnen 
elk kind zich goed voelt en 
ontwikkelt. 
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Video-interactiebegeleiding is een effectief en weten-
schappelijk getoetst instrument om de pedagogische 
kwaliteiten van medewerkers verder te ontwikkelen en 
te ondersteunen.

Wie gezien wordt  
zal groeien!

Het Steunpunt VHT-VIB is in België licentiehouder voor 
Video-interactiebegeleiding en Video-hometraining. 

Steunpunt VHT-VIB
Korte Leemstraat 34
2018 Antwerpen
www.steunpunt-vht-vib.be
info@steunpunt-vht-vib.be
T 0475 44 00 02



Video-interactiebegeleiding (VIB) is  
een waardevol instrument om de kwaliteit 
en de professionaliteit in de omgang met 
en de begeleiding van baby’s, peuters  
en kleuters verder te verbeteren.

Het uitgangspunt is dat kinderen voortdurend  
initiatieven nemen. Ze laten op deze manier zien waar 
ze staan in hun ontwikkeling en wat ze nodig hebben 
om verder te kunnen. Kinderen voelen zich begrepen en 
gesteund wanneer deze initiatieven herkend en bewust 
ontvangen worden. Video-interactiebegeleiding biedt 
ondersteuning om de grote variatie aan initiatieven te 
herkennen en er een passend antwoord op te geven.

Video-interactiebegeleiding maakt gebruik van video-
beelden om de communicatie / interactie met kinderen 
meer inzichtelijk te maken en te verbeteren.

Videobeelden die volgens deze methodiek geanalyseerd 
worden, laten heel helder de behoeften van kinderen 
zien. Hierdoor wordt het makkelijker om af te stemmen 
op elk kind en op een positieve manier leiding te geven 
aan een groep.
Video-interactiebegeleiding gaat steeds uit van de  
aanwezige professionele kwaliteit en stimuleert mensen 
om in de omgang met kinderen eigen krachten verder  
te ontwikkelen en aandachtspunten te ondervangen.

Effecten
Een opgeleide Video-interactiebegeleider kan:

• succesvolle interacties herkennen en analyseren;
• het leerproces en de ontwikkeling van kinderen  

herkennen via beelden;
• feedbackgesprekken voeren met medewerkers; 
• begeleiden en ondersteunen van medewerkers; 
• het leerproces en de ontwikkeling benoemen,  

begeleiden en stimuleren;
• etc.

Medewerkers die begeleid worden met de metho-
diek:

• voelen zich positief ondersteund in hun taak;
• leren hun eigen krachten herkennen en versterken;
• ervaren meer succes en dus meer plezier in hun werk;
• etc.

De kinderen
• voelen zich begrepen in hun behoeften;
• worden positief ondersteund in hun ontwikkeling;
• ontwikkelen een positief zelfbeeld;
• etc.

De ouders
• ervaren een kind dat zich goed voelt (wekt vertrouwen);
• ervaren een bondgenoot die actief mee zoekt naar  

de beste aanpak;
• etc.

Opleiding
De opleiding Video-interactiebegeleiding richt zich  
op kinderen in de leeftijdsfase tussen 0 en 6 jaar.

Voor wie?
Mensen die dagelijks zorg dragen voor de ontwikkeling  
en ondersteuning van baby’s, peuters en kleuters:

• pedagogische medewerkers en begeleiders  
binnen kinderopvang;

• medewerkers van centra voor kinderzorg  
en gezinsondersteuning;

• medewerkers van een kinder-, kraam-  
en/of couveuse afdeling van een ziekenhuis;

• leerkrachten kleuteronderwijs;
• zorgcoördinatoren;
• CLB-medewerkers;
• etc.

Hoe introduceren?
Er zijn drie mogelijkheden om VIB te introduceren:

• een workshop Video-interactiebegeleiding;
• een Video-interactiebegeleider van het Steunpunt 

VHT-VIB ondersteunt en professionaliseert mede-
werkers van de organisatie met Video-interactiebe-
geleiding;

• een opleiding Video-interactiebegeleiding.

 De opleiding bestaat uit 10 bijeenkomsten van  
3 uur, verspreid over een duurtijd van ongeveer een 
halfjaar. Na afloop van de opleiding zijn deelnemers 
gecertificeerd Video-interactiebegeleider. Vervolgens 
kunnen zij zelf medewerkers binnen de eigen  
organisatie ondersteunen.

Meer informatie kan u terugvinden  
op de website van het Steunpunt:

www.steunpunt-vht-vib.be


