
EXPERTS IN
HOREN, SPREKEN
EN VERSTAAN

Video Home Training 
Voor gezinnen met een doof of 
slechthorend kind of een kind met 
taalontwikkelingsstoornissen 



Video Home Training (VHT) is een manier om ouders te begeleiden  
in de communicatie met hun kind. Hierbij worden video-opnamen 
gebruikt. Door het gebruik van video-opnamen kunt u als ouder 
terugkijken naar hoe u communiceert met uw kind. 

Bij dove of slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelings stoornis 
moet u op een andere manier communiceren. Door het kijken naar de beelden wordt 
u zich meer bewust van uw eigen aandeel in de communicatie met uw kind.

Doelen van VHT kunnen zijn:
•  het beantwoorden van uw hulpvraag op het gebied van de communicatie met uw kind
•  het geven van handvatten ter ondersteuning van de communicatie thuis
•  het vergroten van uw zelfvertrouwen in de communicatie met uw kind

De training
De trainer neemt de opnamen mee en bekijkt deze ter voorbereiding op een 
volgend huisbezoek. Voorbeelden van thuissituaties:
• tijdens het eten
•  de verzorging van uw kind, zoals aankleden
• samen spelen 
• een boekje voorlezen

Door middel van het kijken naar de beelden kunnen we 
stilstaan bij het verloop van de communicatie:
•  welke keuzes maakt u in de communicatie  

met uw kind?
• hoe reageert uw kind hierop? 
•  wanneer is er sprake van geslaagde 

communicatie tussen u en uw kind? 
• hoe zou u dat kunnen uitbouwen? 

U bepaalt samen met de trainer welke aandachtspunten in de communicatie 
tussen ouders en kind naar voren komen. U krijgt vervolgens adviezen om 
hiermee aan de slag te gaan. Bij een volgende opname kijken we naar wat  
er verbeterd is in de communicatie.

Afhankelijk van de hulpvraag worden er één tot acht opnamen gemaakt.  
De tijd tussen de opnamen is ongeveer drie weken. Zo heeft u de gelegenheid 
om thuis aan de aandachtspunten te werken. Tijdens het bespreken van de 
opnamen besluit u samen met de trainer of de Video Home Training wordt 
verlengd of afgesloten.

De opnamen die we maken dienen alleen voor het gebruik tijdens de 
behandeling. Aan het eind van de VHT worden alle beelden eigendom van 
de ouders. Voor het beeldmateriaal gelden dezelfde privacy regels als voor 
de schriftelijke verslaglegging binnen het behandeltraject van Pento.  
Voor het maken van de opnamen geeft u schriftelijk toestemming.

Aanmelden
VHT kan gegeven worden als uw kind is 
aangemeld bij Pento Vroegbehandeling. 
VHT wordt ingezet als één van de 
behandel vormen in het totale behandel 
traject van uw kind. Dit is afhankelijk van 
de doelen in het behandelplan van  
uw kind.

Privacy en Video Home Training



PenTo gaaT Verder.

Meer informatie
Pento Vroegbehandeling
Linie 518, 7325 DZ  Apeldoorn
telefoon: 055 - 368 18 28
email: vroegbehandeling@pento.nl

Kijk op www.pento.nl voor algemene 
informatie en onze locaties.

www.PenTo.nl


