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               VIPP-SD Training 
 

Leiden op 5, 6, 19 en 20 november 2020 
          
 

 
De VIPP-SD training betreft een basistraining van 4 dagen in het gebruik van de Video-feedback 
Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) © en begeleiding 
tijdens een oefentraject bij een gezin in de vorm van supervisiebijeenkomsten. De training 
wordt georganiseerd door het VIPP Trainings- en Onderzoekscentrum, onderdeel van het 
Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden, en verzorgd door een 
trainer met uitgebreide ervaring in het verzorgen van VIPP-SD trainingen in binnen-en 
buitenland en in het werken met gezinnen. 
 
Data  
 
Basistraining: donderdag 5, vrijdag 6, donderdag 19 en vrijdag 20 november van 9.00 tot 
17.30. Tussendoor is er een uur lunchpauze (lunch wordt verzorgd en zit bij de prijs 
inbegrepen), en ’s ochtends en ’s middags een kleine koffie/thee pauze.  
 
Supervisiebijeenkomsten oefentraject: Nader te bepalen. De 5 supervisiebijeenkomsten 
worden gehouden op halve dagen in groepen van ongeveer 3 personen. De groepen zullen 
zoveel mogelijk per instelling (en/of regio) ingedeeld worden. De bijeenkomsten zullen online 
worden ingepland. Tijdens een van de laatste bijeenkomsten vindt toetsing plaats. 
 
Locatie 
 
Faculteit der Sociale Wetenschappen 
Pieter de la Courtgebouw  
Wassenaarseweg 52 
2333 AK Leiden 
Tel. 071-5273434  

 
De zaal van de training die start op 5 maart is op dit 
moment nog niet bekend.  
 
Voor een routebeschrijving zie:  
 
http://www.fsw.leidenuniv.nl/bezoekers/praktischedetails/routebeschrijving-pdlc-
gebouw.html 
 
  

http://www.fsw.leidenuniv.nl/bezoekers/praktischedetails/routebeschrijving-pdlc-gebouw.html
http://www.fsw.leidenuniv.nl/bezoekers/praktischedetails/routebeschrijving-pdlc-gebouw.html
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Inhoud basistraining 
 
In de basistraining wordt aandacht besteed aan de theoretische achtergrond, het einddoel en 
de principes van de VIPP-SD methode. Aan de hand van voorbeelden wordt geoefend in het 
toepassen van de verschillende principes. Elke oefening zal worden gevolgd door uitgebreide 
discussie, onder leiding van een ervaren trainer. Het doel van de VIPP-SD basistraining is om 
u kennis te laten maken met de principes van de VIPP-SD methode, en daarmee uw kennis en 
begrip van het praktische gebruik en de doeltreffendheid ervan te vergroten.  
 
Inhoud oefentraject 
 
Om te leren de VIPP-SD methode zelfstandig toe te passen zal deze basistraining worden 
vervolgd met een oefentraject dat idealiter zo snel mogelijk na afloop van de training en in 
ieder geval binnen 6 maanden na afloop van de training gestart wordt. In deze periode zult u 
de interventie voor het eerst uitvoeren bij een oefengezin. Tijdens 5 supervisiebijeenkomsten 
in kleine groepen krijgt u de kans om uw video’s en scripts met andere deelnemers te 
bespreken onder leiding van de trainer.  
 
Oefengezin 
 
Het oefengezien betreft een ouder zonder hulpvraag met een kind in de leeftijd van 1 t/m 4 
jaar. Het kan een bekende zijn uit de eigen familie of kennissenkring, maar het mag ook een 
onbekende zijn. Bij aanvang van de cursus wordt er een toestemmingsformulier uitgedeeld 
om de ouder te laten tekenen voor gebruik van de videobeelden tijdens de supervisie.  
 
Procedure oefentraject 
 
U zult het oefengezin 7 keer bezoeken. De eerste keer maakt u alleen een paar opnames, dat 
kost ongeveer 30 a 45 minuten (inclusief kennismaken, praatje maken, koffie drinken e.d.). De 
volgende 6 huisbezoeken, waarin de interventie zal plaatsvinden, duren 1,5 a 2 uur. Tijdens 
deze huisbezoeken maakt u nieuwe opnames en bekijkt u samen de beelden van de vorige 
keer a.d.h.v. uw scripts. De huisbezoeken zullen ongeveer om de twee weken plaatsvinden. 
Naast de huisbezoeken moet u rekening houden met de reistijd, de verwerkingstijd (logboek, 
bijhouden) en voorbereidingstijd (bewerken van de videobeelden en schrijven van de scripts). 
Voor het uitvoeren van de interventie bij het oefengezin zult u zelf voor een camera en 
computer met editingsoftware (bijv. Pinnacle Studio of Adobe Premiere Pro) moeten zorgen. 
Het is daarnaast de bedoeling dat u zelf speelgoed en boeken meeneemt naar het gezin voor 
het maken van de opnames. Op de eerste dag van de training kunnen we bespreken wat u 
hiervoor kunt gebruiken. Inventariseert u in ieder geval vast wat u tot uw beschikking heeft.  
 
Cursusmateriaal 
 
Op de eerste trainingsdag ontvangt u de Handleiding VIPP-SD © met een aantal bijlagen. 
Tijdens de cursus zal er daarnaast worden verwezen naar een aantal relevante artikelen; 
indien wenselijk zullen deze worden uitgedeeld.  
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Urenbelasting  
 
Hier volgt een overzicht van het aantal uren van de VIPP-SD training (totaal 104 uur):  
 
Basistraining (45 uur): Contacturen: 4 x 7,5 uur = 30 uur 
    Huiswerk: 15 uur  
 
Oefengezin (37 uur):  Huisbezoek voor eerste opnames: 1 uur 
    Huisbezoek voor interventie: 6 x 2 uur = 12 uur 
    Uitwerking/voorbereiding interventie: 6 x 4 uur = 24 uur 
 
Supervisie (22 uur):   Contacturen: 5 x 4 uur (5x halve dag)= 20 uur  

Inclusief toetsingsmoment  
Voorbereiden toetsing en reflectieverslag:  2 uur 

 
Aanwezigheid, certificering en accreditatie 
 
Er geldt een 100% aanwezigheidsverplichting voor deze training. Bij voldoende prestatie 
ontvangt u na afloop van het oefentraject het VIPP-SD certificaat. Gecertificeerde 
ondersteuners worden geregistreerd door het VIPP Trainings- en Onderzoekscentrum. De 
training is geaccrediteerd bij SKJ (ID: SKJ204156) en NVO/NIP (ID: 371632), lever uw 
registratienummer aan ons aan indien u aanspraak wilt maken op accreditatie.  
 

Literatuur 

U dient zich op de training voor te bereiden door het lezen van het hoofdstuk over de VIPP-
SD in het boek “Gehechtheid in de behandelkamer”. Dit wordt u toegestuurd in de aanloop 
naar de training.  
 
Indien u zich verder wenst in te lezen raden wij u aan het boek ‘Promoting Positive Parenting: 
An attachment-based intervention’ (Juffer, Bakermans-Kranenburg & Van IJzendoorn, 2008) 
te lezen.  http://www.bol.com/nl/p/promoting-positive-parenting/1001004005525250/  
 
Daarnaast zijn er enkele recente (open access) artikelen die u zou kunnen lezen: 
• Juffer, F., Bakermans-Kranenburg, M. J., & van IJzendoorn, M. H. (2017). Pairing 

attachment theory and social learning theory in video-feedback intervention to promote 
positive parenting. Current opinion in psychology, 15, 189-194.  

• Juffer, F., Struis, E., Werner, C., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (2017). Effective 
preventive interventions to support parents of young children: Illustrations from the 
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline 
(VIPP-SD). Journal of Prevention and Intervention in the Community, 45(3), 202-214.  

• Juffer, F., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (2018). Working with Video-feedback 
Intervention to promote  Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD): A case 
study. Journal of Clinical Psychology, 74(8), 1346-1357. 

 
 

http://www.bol.com/nl/p/promoting-positive-parenting/1001004005525250/
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Aanmelding en betaling 
 
U kunt zich aanmelden voor de training t/m 5 oktober door het aanmeldformulier in te vullen. 
Uiterlijk 6 oktober zullen wij de mensen die zich hebben aangemeld informeren of er 
voldoende aanmeldingen zijn ontvangen om de training door te laten gaan (minimaal aantal 
deelnemers is 8). De kosten voor de training (lunch incl), het supervisietraject, cursusmateriaal 
en registratie bedragen €1500,-. Tot en met 5 oktober kunt u zich kosteloos afmelden, na deze 
datum wordt de aanmelding omgezet in een definitieve inschrijving en ontvangt u van ons een 
factuur die voldaan dient te worden voor aanvang van de training. Indien u zich afmeldt na 5 
oktober zijn wij genoodzaakt (een deel van) de totale kosten in rekening te brengen.  
 
Contact 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Gea van Dam, secretaresse van de 
programmagroep Opvoeding en Ontwikkeling van het Instituut Pedagogische 
Wetenschappen of Claudia Vrijhof, VIPP-SD coördinator door een mail te  sturen naar 
vipp@fsw.leidenuniv.nl 
Tijdens de maanden juni en juli zal  Marije Stoltenborgh, tijdelijk de taken als VIPP-SD 
coördinator voor Claudia Vrijhof waarnemen. 
 
 

Wij hopen van harte u in oktober bij de training te mogen ontmoeten! 

mailto:vipp@fsw.leidenuniv.nl

