
83REGISTRATIE-EISEN – NIKA 

REGISTRATIE-EISEN NIKA-OUDERBEGELEIDER (HBO-NIVEAU)
Vanaf 2019 mag NIKA-Ouderbegeleiding alleen uitgevoerd worden door geregistreerde  
NIKA-professionals en altijd onder supervisie van een NIKA-Practitioner. 

regIStratIe-eISen voor nIka-ouderBegeleIder:
Om NIKA-Ouderbegeleider te worden, gelden de volgende registratie-eisen: 
 o Je bent SKJ jeugdzorgwerker. 
 o Je hebt de basistraining NIKA-Ouderbegeleiding ‘Gehechtheid: diagnostiek en interventie  
  voor HBO-professionals’ gevolgd bij de Jeugdzorg Academie.
 o Je hebt de NIKA-Ouderbegeleider verdiepingsdag gevolgd bij de Jeugdzorg Academie.
 o Je hebt supervisie gevolgd van een NIKA-Practitioner  en kan een afgetekend supervisie- 
 beoordelingsformulier inleveren.
 o De tijd tussen het volgen van de basistraining en het afronden van de supervisie is maximaal 3 jaar. 

herregIStratIe-eISen voor nIka-ouderBegeleIder (nodIg elke 3 jaar):
 o Je hebt minimaal 50 pagina’s literatuur gelezen over gehechtheid en trauma.  
  Hiertoe lever je een literatuurlijst in. 
 o Je hebt 10 intervisie- / supervisie-sessies afgerond met formulier.
� S�6I¾IGXMIZIVWPEK�ZER�SRKIZIIV���%��SZIV�HI�SRX[MOOIPMRK�HMI�NI�LIFX�HSSVPSTIR� 
  als NIKA-Ouderbegeleider. 

NIKA-OUDERBEGELEIDING SUPERVISIE
NIKA-ouderbegeleiding supervisie wordt gegeven door NIKA-Practitioners. 
Dit kan intern of extern geregeld zijn. De kosten moeten onderling afgesproken worden.
De supervisie kan face-to-face worden gegeven, of telefonisch/per zoom of skype.
De supervisor ondersteunt de supervisant tijdens de supervisie in het correct uitvoeren van het 
NIKA- Screenings- en/of NIKA-Ouderbegeleidingsprotocol.

Voorbereiding van supervisie
De supervisant heeft de basistraining NIKA-Ouderbegeleiding gevolgd.
De supervisant bereidt de supervisie voor aan de hand van het supervisiebeoordelingsformulier en 
het formuleren van een leervraag.
Indien de supervisie niet face-to-face is, levert de supervisant het beeldmateriaal 24 uur van tevoren 
aan, zodat het tijdig in bezit is t.b.v. de supervisiesessie. 

Privacy cliënt 
De supervisant heeft aan de cliënt toestemming gevraagd voor het gebruik van de beelden  
in supervisie. 
De supervisant levert tekstmateriaal geanonimiseerd aan.
De supervisor verwijdert na de supervisie het aangeleverde materiaal (beelden en tekst).

7. Bijlage 3: Registratie-eisen NIKA Ouderbegeleider (of NIKA practitioner 
bij boek 2) competentie gestuurd supervisie formulier
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SUPERVISIEBEOORDELINGSFORMULIER NIKA-OUDERBEGELEIDING 
Dit formulier is bedoeld om te kunnen beoordelen in welke mate de supervisant het NIKA-Ouder-
begeleiding protocol beheerst. Het formulier bestaat uit een checklist met de belangrijkste stappen in 
de screening en tijdens de ouderbegeleidingsfase. De checklist is bedoeld om reeds aanwezige kennis 
en vaardigheden te detecteren en leerpunten te formuleren. Op basis van deze gerichte feedback 
kunnen verbeteracties plaatsvinden. 

Indien aan alle voorwaarden is voldaan wat betreft het NIKA-screenings- en het 
Ouderbegeleidingsprotocol, mag de supervisant de titel NIKA-Ouderbegeleider voeren. 

Naam supervisant: 
 
Naam supervisor:         

Supervisiedata:   
  

Algemeen
 o De supervisant voert NIKA-Ouderbegeleiding uit op basis van de meest recente versie  
  van het protocol.

De supervisant geeft blijk kennis te hebben van de gehechtheidstheorie die ten grondslag ligt  
aan het NIKA. De supervisant: 
 o weet wat gehechtheid is, wat de functie is en welke gevolgen een problematische gehechtheid  
  kan hebben 
 o heeft kennis van kwaliteitsverschillen in gehechtheid en de verschillende gehechtheidspatronen
 o heeft kennis van welke factoren van invloed zijn op de gehechtheidsrelatie  
  (zowel risicofactoren als ouderfactoren)
 o heeft kennis welke (ouder) factoren zorgen voor verandering in de ouder-kind relatie 

De supervisant heeft een adequate attitude. De supervisant:
 o is vriendelijk, zonder de boodschap te verzachten
 o gebruikt heldere, concrete taal
 o stemt af op (benoemt) emoties/beleving van de ouder
 o benoemt ook eigen gedachten en vraagt om ontvangstbevestiging
 o verdraagt en reguleert heftige gevoelens van de ouder
 o geeft de ouder duidelijke kaders t.a.v. doel, duur en inhoud van de interventie

Screening
 o De supervisant stelt de interviewvragen op de juiste manier en kan deze juist scoren.  
 De supervisant kan zich op grond van de interviewvragen hypotheses vormen over:
  o het vermogen tot mind-mindedness bij de ouder
  o de manier waarop de ouder omgaat met emoties van het kind
  o of de ouder verstorend oudergedrag laat zien in de interactie met het kind
  o wat het kind leert in de interactie met de ouder over zichzelf, anderen en emoties

De supervisant neemt de vragenlijst kindsignalen problematische gehechtheid op de juiste wijze af:
 o de timing en wijze van introductie van de vragenlijst is afgestemd
 o de NIKA-Ouderbegeleider heeft kennis over scoring en interpretatie van de vragenlijsten
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De supervisant kan een video-analyse van de ouder-kind maken met betrekking tot: 
 o sensitief en responsief oudergedrag 
 o de mate van mind-mindedness gedurende de interactie (mentaliserend vermogen)
 o de aanwezigheid van schadelijk of verstorend oudergedrag
 o de aanwezigheid van veilig gehecht kindgedrag
 o de aanwezigheid van stressgerelateerd kindgedrag 

De supervisant is in staat om op basis van bovenstaande middelen:
 o een samenvattend beeld over de ouder-kind relatie te formuleren
 o te bepalen of de inzet van NIKA of NIKA-Ouderbegeleiding nodig is
 o te bepalen welke vaardigheden de ouder moet aanleren om veilige gehechtheid te bevorderen 
 o te bepalen welk beeldfragment dit het beste illustreert (keuze beeldfragment 5de ster)
 o te bepalen of er nog andere interventies nodig zijn (tav veiligheid/ risico gestuurde zorg)  
  en in welke volgorde de interventies moeten worden ingezet

nIka-ouderBegeleIdIngSSeSSIe:
De supervisant toont, met behulp van een beeldfragment van een NIKA-Ouderbegeleidingssessie, 
aan in staat te zijn: 
 o met de ouder concrete en observeerbare ouderdoelen te formuleren 
 o de doelen in vervolgsessies met de ouder te evalueren  
� S�IIR�MRWGLEXXMRK�XI�QEOIR�ZER�LIX�VI¾IGXMIJ�ZIVQSKIR�ZER�HI�SYHIV�ST�FEWMW�ZER�LIX�IZEPYIVIR� 
  van doelen, de zelfbeoordeling en het bespreken van de toepassing van het geleerde thuis
 o de ouder sensitiever te maken door het aanleren van de eerste 4 sterren 
 o de ouder responsiever te maken door het aanleren van de vijfde ster
 o de ouder te stimuleren het geleerde ook thuis toe te passen
 o de ouder uit te leggen wat het belang van herstellen is
� S�HI�SYHIV�WIRWMXMIZIV�IR�VIWTSRWMIZIV�XI�QEOIR�ZSSV�WTIGM½IOI�KILIGLXLIMHWFILSIJXIR� 
  van het kind met de cirkel van veiligheid
 o de mind-mindedness van de ouder te bevorderen met het picto-schema basic trust
 o de ouder te leren emoties reguleren bij het kind
 o de ouder leren sensitief te disciplineren

Rapportage en verslaglegging
De supervisant geeft inzage in minimaal een verslag waarin helder beschreven staat:
 o Reden van aanmelding en doelstelling NIKA-Ouderbegeleiding
 o Welke informatie uit de screeningsfase naar voren komt 
 o Verloop van NIKA-Ouderbegeleiding
 o Resultaten van NIKA-Ouderbegeleiding
 o Heldere afspraken over boostersessies en advies voor eventuele vervolghulpverlening 

Hierbij verklaar ik dat bovengenoemde supervisant heeft voldaan aan de supervisievoorwaarden  
die zijn gesteld aan het NIKA-Ouderbegeleiding.

Datum: 

Naam supervisor:

Handtekening : 


