
VIPP Trainings- en Onderzoekscentrum 
Centrum voor Gezinsstudies 

Universiteit Leiden  

 

1 
 

VIPP-SD Training   
 
18, 19, 20 en 21 oktober 2021 
          

 
Deze 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 met de methode in de vorm van supervisie. Bij voldoende 
aanwezigheid en prestatie ontvangt u het VIPP-SD certificaat. Gecertificeerde ondersteuners 
worden geregistreerd door het VIPP Trainings- en Onderzoekscentrum, onderdeel van het 
Centrum voor Gezinsstudies aan de Universiteit Leiden.  
 
Trainer 
 
An Roelands  is de trainer voor deze basistraining.  An werkt in pleegzorg, meer bepaald in 
behandelingspleegzorg bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen.  Zij is als trainer verbonden aan het 
VIPP Training en Research Center te Leiden.  Ze heeft uitgebreide ervaring in het werken met 
families, pleeggezinnen, VIPP en in het geven van Nederlandstalige trainingen in België en 
Engelstalige trainingen in de wereld. Zij zal ook jullie supervisor zijn bij jullie oefengezin. 
 
 
Data  
 
Basistraining: 18, 19, 20 en 21 oktober 2021 van 9.00 tot 17.30 uur. Tussendoor hebben we 
een halfuur lunchpauze, en ’s ochtends en ’s middags een kleine koffie/thee pauze.  
 
Supervisiebijeenkomsten voor het oefentraject worden afgesproken op de laatste trainigsdag. 
De supervisiebijeenkomsten worden gehouden op halve dagen in kleinere groepen. De 
groepen zullen zoveel mogelijk per instelling (en/of regio) ingedeeld worden. Tijdens de 
laatste bijeenkomst vindt toetsing en certificering plaats. 
 
Locatie 
 
Zowel de 4-daagse basistraining als de supervisiebijeenkomsten vinden plaats in Gent.  
De locatie betreft:  

Pleegzorg Oost-Vlaanderen 
Stapelplein  28  
9000        Gent 
Tel: 0497/97.99.55 (An Roelands)  

 
 
De training start in Zaal Sluizeke op de tweede verdieping.  
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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 (‘verplicht’) oefentraject. 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 een 
ervaren supervisor.   
 
Oefengezin 
 
Het is de bedoeling dat Iedere deelnemer voorafgaand aan de cursus en oefengezin vindt. Het 
gaat hierbij om 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.  
 
LET OP: Het eerste huisbezoek bij het oefengezin moet worden uitgevoerd voorafgaand aan 
de eerste supervisiebijeenkomst, daarom is het van belang tijdig op zoek te gaan naar een 
oefengezin.  
 
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/drie/vier weken 
plaatsvinden. Naast de huisbezoeken moet u rekening houden met de reistijd, de 
verwerkingstijd (logboek, editing e.d.) en voorbereidingstijd. Voor het uitvoeren van de 
interventie bij het oefengezin zult u zelf voor een camera en computer met editingsoftware 
(bijv. Windows Movie Maker, Pinnacle Studio of Adobe Elements) moeten zorgen. 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.  
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Cursusmateriaal 
 
Op de eerste trainingsdag ontvangt u het cursusmateriaal waaronder de Handleiding VIPP-SD 
© met een aantal bijlagen. Tijdens de training gebruiken we oefeningen en voorbeelden van 
de VIPP-SD trainingsDVD.  
 
 
Literatuur 
 
U kunt zich op de training voorbereiden door het lezen van het boek 
 ‘Promoting Positive Parenting: An attachment-based intervention’  
(Juffer, Bakermans-Kranenburg & Van IJzendoorn, 2008).  
http://www.bol.com/nl/p/promoting-positive-parenting/1001004005525250/  
 
Voor een Nederlandstalige uitleg over de VIPP-SD, kunt u naar de uitgebreide 
informatie op de website van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). U kunt hiervoor 
onderstaande link gebruiken: http://www.nji.nl/nl/Video-feedback-Intervention-to-
Promote-Positive-Parenting-and-Sensitive-Discipline-(VIPP-SD) 
 
 
Accreditatie en urenbelasting per deelnemer  
 
Er is bij diverse beroepsregisters aanvraag gedaan voor accreditatie. Mocht u in aanmerking 
willen komen voor accreditatiepunten, brengt u dan uw registernummer mee.  
Hier volgt een overzicht van het aantal uren van de VIPP-SD training (totaal 126 uur):  
 
Basistraining (45 uur): Contacturen: 4 x 7,5 uur = 30  
    Huiswerk: 15 uur  
 
Oefengezin (37 uur):  Huisbezoek voor eerste opnames: 1 uur 
    Huisbezoek voor interventie: 6 x 2 uur 
    Uitwerking/voorbereiding interventie (scripts):  

huisbezoek 2 en 3: 2 x 8 uur => 16 uur 
huisbezoek 4: 10 uur 
huisbezoek 5, 6 en 7: 3 x 6 uur => 18 uur 

 
Supervisie (22 uur):   Contacturen: 6 x 4 uur (6 x halve dag)= 24 uur  

Inclusief toetsingsmoment  
Voorbereiden toetsing en reflectieverslag:  2 uur 

 
Contact 
 
Uw trainer An Roelands, mocht u nog vragen hebben, email ons dan gerust op 
an.roelands@pleegzorgoostvlaanderen.be , delphine.west@pleegzorgoostvlaanderen.be  
vipp@fsw.leidenuniv.nl  
Tot ziens bij de training! 
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