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Sinds 1 januari verzorgen we de vernieuwde 
opleiding tot VIO- begeleider op vier vaste 
locaties in het land en op vijf locaties in company. 
Inmiddels hebben alweer 21 nieuwe cursisten de 
basisopleiding afgesloten en zijn begonnen aan de 
praktijkopleiding van 1 jaar.

Overzicht vernieuwde opleiding
Voor wie  
Gedragsdeskundigen in de ouderenzorg.

Start   
Open inschrijving op meerdere plaatsen in het 
land, twee keer per jaar. Lesplaatsen Tilburg, 
Bergen op Zoom, Roermond, Doetinchem. In 
overleg in company vanaf vier deelnemers.

Omvang  
Basisopleiding van een half jaar. Zes dagdelen van 
4 uur theorie. Praktijkopleiding van 1 jaar. 
Twaalf bijeenkomsten van minimaal 4 uur. 
Tussentijds twee theorieblokken van 3 uur. 
Presentatie in instelling bij start van de 
praktijkopleiding. Afsluiting in de instelling met 
presentatie aan opdrachtgever.

Casussen  
Tijdens de praktijkopleiding voert de cursist onder 
begeleiding casussen in de eigen instelling uit.

Studiebelasting 
4 uur per week.

Docent  
VIO docenten van het De Wever | 
Expertisecentrum VIO.

Certificering  
Na afloop van de Basisopleiding vindt er een toets 
plaats. Certificering vindt plaats aan het einde van de 
Praktijkopleiding. 

Aantal deelnemers  
Minimaal vier en maximaal acht personen.

Kosten  
€ 5.500,- inclusief presentaties in de instelling en 
lesmateriaal.

Meer weten en/ of inschrijven? Neem contact op met 
a.d.groot@dewever.nl.
Binnenkort kan ook via de site ingeschreven worden 
op de verschillende locaties. 

In oktober staat er weer een groep gepland in 
Tilburg, daar zijn nog enkele plaatsen vrij.
Reageer dus snel!

Op deze middag houden we onze jaarlijkse 
Themabijeenkomst voor VIO-begeleiders en 
voor hen die in opleiding zijn. Dit jaar staat de 
bijeenkomst in het teken van privacy en wetgeving. 
Aan de AVG hebben we al veel aandacht besteed. 
Voldoen de opgestelde privacydocumenten die 
opgesteld zijn?

Zoals bekend treden op 1 januari 2020 de Wet 
zorg en dwang (Wzg) en de Wet verplichte ggz 
(Wvggz) in werking. Wat betekent dit voor de inzet 
van VIO?

Tevens zal er ruime aandacht besteed worden 
aan de plaats van VIO binnen zorgprogramma’s 
rondom probleemgedrag zoals GRIP en de 
STA OP! methode. Ook de inzet van VIO bij 
mantelzorgers komt nogmaals aan bod. 
Wat zijn belemmerende factoren en hoe zit het met 
de financiering van VIO bij hen?

Alvast opgeven kan bij Corine Janssen, 
c.janssen@dewever.nl. 
Aanmelden kan straks via de site. 
Houd de mailing in de gaten!

Vernieuwde opleiding VIO- begeleider

Save the date: Themabijeenkomst 13 november 2019



Ondertiteling dvd 
‘’Anders leren kijken … 
anders leren doen’’
Met de sprong Europa in ontstond de behoefte 
aan een ondertiteling van de laatste dvd. 
De dvd is daarom in het Engels ondertiteld, 
evenals de trailer. 

Op de site is de trailer gratis te downloaden. 
De dvd is voor geïnteresseerden te bestellen 
op de site.

VIO trekt Europa in…. Lef? 
Zeker weten!
Samen met onze opleider Inge Hageman steekt 
VIO deze zomer de brug over naar Italië. Vanuit 
haar beroepsvereniging (LVSC) verzorgt zij op de 
universiteit van Bolzano (Italië) een workshop met 
het thema VIO.

De Summer University week staat dit keer in het 
teken van ‘Bridging’, met andere woorden: kennis 
overbrengen naar andere landen en de voertaal is 
Engels. 
Veel supervisors en coaches (vanuit verschillende 
Europese landen) zullen meegenomen worden 
in de erkende leermethode VIO en hetgeen deze 
interventie kan opleveren. 

Uiteraard brengt zij verslag uit, na deze uitdaging, 
op de site en via LinkedIn.

VIO: VIDEO INTERVENTION IN ELDERLY CARE

THEORETISCH GOED 

ONDERBOUWD

Learning to look differently ...

Learning to act differently



Vernieuwde website VIO
Na een lange periode achter de schermen hard werken aan een hele nieuwe opzet van de website van 
het Expertisecentrum VIO-De Wever is het dan bijna zover. In september hopen we dat alles goed draait 
en alles over VIO goed te vinden is.

De site is zowel informatief als interactief. Informatief: voor geïnteresseerden in VIO. Hieraan wordt de 
nieuwsbrief gekoppeld en de mogelijkheid om bestellingen te doen. Interactief: voor (oud-)cursisten. 
Hier kunnen VIO-begeleiders elkaar informeren en vragen stellen aan elkaar in een LinkedIn groep. 

Op de site komt informatie over de opleidingen/ hercertificering/ supervisie en themabijeenkomsten 
te staan en kan digitaal ingeschreven worden.

Inmiddels hebben we een bestand met mensen die toestemming hebben gegeven om de 
nieuwsbrief te blijven ontvangen. Zag u de nieuwsbrief bij iemand anders en wilt u deze ook zelf 
ontvangen? Stuur een e-mail aan c.janssen@dewever.nl. 

VIO/ Privacy beelden/ 
bewerkingsprogramma’s
De nieuwe privacywetgeving heeft veel voeten 
in de aarde gehad, ook voor VIO, vanwege het 
veelvuldig gebruik van videobeelden. Met welk 
doel sla je beelden op? Op welke grondslag? 
Wie mogen daar dan naar kijken? Moet er 
toestemming gegeven worden? Waar sla je een 
en ander op? Hoe lang mag/moet je de beelden 
bewaren? Wie heeft er inzagerecht? En wie heeft 
er recht op de beelden?

Uiteindelijk zijn er drie documenten opgesteld: 
Privacybeleid bij een VIO-casus, Privacybeleid 
tijdens de VIO opleiding en privacybeleid bij de 
BIT training (de documenten zijn op te vragen).

De wet vereist dat personen, anders dan 
de cliënten en de zorgmedewerkers waar 
de casus om draait, onherkenbaar in beeld 
gebracht moeten worden. Daartoe is een 
videobewerkingsprogramma nodig. Na veel 
wikken en wegen hebben wij gekozen voor 
Movavi de Suite. Het zogenaamde blurren 
van filmfragmenten gaat hiermee het snelst en 
eenvoudigst. Dit programma raden wij onze 
cursisten aan. Misschien ook iets voor u?

Wilt u juist geen VIO-nieuwsbrief meer ontvangen? Ook dan kunt u terecht bij 
c.janssen@dewever.nl.


