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VIPP-SD Training 

18, 19, 25, 26 Oktober 2021 

          

De VIPP-SD training betreft een basistraining 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: maandag 18, dinsdag 19, maandag 25 en dinsdag 26 oktober, 

van 09.00-17.00 uur. Indien de training niet door kan gaan op onze locatie in Leiden 

bieden wij een online  training aan op de volgende dagen: maandag 18, dinsdag 19,  

woensdag 20, maandag 25, dinsdag 26 oktober, maandag 8 november en dinsdag 9 

november, telkens van 9:00 – 14:00. Tussendoor wordt voldoende tijd genomen 

voor koffie-/thee- en lunchpauzes. Tussen de trainingsdagen in moet telkens 

1,5 – 2 uur gereserveerd worden voor het lezen van de handleiding. 

 

Supervisiebijeenkomsten oefentraject: in overleg. De supervisiebijeenkomsten 

worden gehouden op halve dagen in kleinere groepen. Deze bijeenkomsten vinden 

ofwel in Leiden plaats op dezelfde locatie als de training, ofwel online. De groepen 

zullen zoveel mogelijk per instelling (en/of regio) ingedeeld worden. Idealiter wordt 

het oefentraject gestart in november 2021, maar in ieder geval binnen 6 maanden 
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na afloop van de training. Tijdens een van de laatste bijeenkomsten vindt toetsing 

plaats. 

 

Inhoud basistraining  

In de basistraining wordt aandacht besteed aan de theoretische achtergrond, het 

einddoel en de basisprincipes en -methoden van de VIPP-SD interventie. Aan de 

hand van voorbeelden wordt geoefend in het toepassen van de verschillende 

principes. Elke oefening wordt gevolgd door uitgebreide discussie onder leiding van 

een ervaren trainer. Het doel van de VIPP-SD basistraining is om kennis te maken 

met de principes van de VIPP-SD methode, en daarmee de kennis en het begrip van 

het praktische gebruik en de doeltreffendheid ervan te vergroten.   

Inhoud oefentraject  

Om te leren de VIPP-SD methode zelfstandig toe te passen wordt de basistraining 

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 wordt de interventie voor het eerst uitgevoerd bij een oefengezin. 

Tijdens 6 supervisiebijeenkomsten die plaatsvinden voorafgaand aan elk huisbezoek 

waarin feedback wordt gegeven  worden  video’s en scripts met andere deelnemers 

besproken onder leiding van een supervisor.   

  

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, en 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  

Het oefengezin wordt 7 keer bezocht. De eerste keer maakt u alleen een aantal video 

opnames, dat kost ongeveer 30 a 45 minuten (inclusief kennismaken, praatje maken, 

koffie drinken e.d.). De volgende 6 huisbezoeken, waarin de interventie zal 
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plaatsvinden, duren 1,5 a 2 uur. Tijdens deze huisbezoeken worden nieuwe opnames 

gemaakt en worden  de beelden van de vorige keer samen met de ouder bekeken 

a.d.h.v. de geschreven scripts. De huisbezoeken zullen ongeveer om de twee weken 

plaatsvinden. Naast de huisbezoeken moet rekening gehouden worden met reistijd, 

verwerkingstijd (logboek, bijhouden) en voorbereidingstijd (bewerken van de 

videobeelden en schrijven van de scripts). Voor het uitvoeren van de interventie bij 

het oefengezin is  een camera nodig, net als een computer met editingsoftware (bijv. 

Pinnacle Studio of Adobe Premiere Pro). Daarnaast zijn  speelgoed en boeken nodig 

voor de te filmen situaties tijdens de huisbezoeken, die door de ondersteuner worden 

meegenomen naar het gezin voor het maken van de opnames. Tijdens  de 

basistraining wordt  besproken welk speelgoed hiervoor gebruikt kan worden.  

  

Urenbelasting   

Basistraining (45 uur):  Voorbereidingen zoals kijken video’s = 1 uur 

      Handleiding en literatuur lezen: 12 uur 

       Aanwezigheid 4 dagen x 8 uur = 32 uur 

 

Oefentraject (57 uur):  Huisbezoek 1 (alleen opnames): 1 uur 

      Huisbezoeken 2-7: 6 x 2 uur = 12 uur 

       (exclusief reistijd) 

      Uitwerking/voorbereiding interventie (scripts) 

       = 44 uur, bestaat uit: 

- HB 2 & 3: 2 x 8 uur = 16 uur 

- HB 4 = 10 uur 

- HB 5, 6 & 7: 3 x 6 uur = 18 uur 

 

Supervisie (6 uur) Individuele sessies 6 x 1 = 6 uur (indien er sprake 

is van groepssupervisie, dan wordt dit aantal uren 

vermenigvuldigd met het aantal participanten in de 

groep.  

   

Aanwezigheid, certificering en accreditatie  
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Er geldt een 100% aanwezigheidsverplichting voor de training en het 

gesuperviseerde oefentraject. 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).   

  

Literatuur  

Voor de start van de training ontvangt u de VIPP-SD handleiding 3.0 per post en 

verschillende aanvullende documenten via e-mail. 

U dient zich op de training voor te bereiden: 
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from the Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive 

Discipline (VIPP-SD) by Juffer, F., Struis, E., Werner, C., & Bakermans-Kranenburg, 

M.J. published in 2017 in the Journal of Prevention and Intervention in the 

Community, 45 (3), 202-214. https://doi.org/10.1080/10852352.2016.1198128 

INDIEN DE TRAINING ONLINE PLAATSVINDT, WORDT DE 

VOORBEREIDING OP DE TRAINING UITGEBREID. DIT ZAL RUIM OP TIJD 

WORDEN GECOMMUNICEERD. 
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Meer informatie over VIPP en contact 
Website: www.VIPPleiden.com 

Email adres: vipp@fsw.leidenuniv.nl 

Facebook, zoek naar: VIPP-Training-and-Research-Leiden-University 

LinkedIn, zoek naar: VIPP-SD International 
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