Overzicht NIKA-Scholing voor
jeugdzorgwerkers

De opleiding tot NIKA-Ouderbegeleider:
De opleiding waarin men leert NIKA Screening en Ouderbegeleiding verantwoord uit te
voeren bestaat uit een basistraining, een verdiepingstraining en een competentiegestuurd
supervisietraject van 3 tot 5 sessies, waarin men aantoont NIKA-Ouderbegeleiding op de
juiste wijze in de praktijk te brengen. Na het doorlopen van dit traject ontvangt men een
certificaat en kan men zich registreren als NIKA-Ouderbegeleider bij NIKA-Nederland. De
registratie is 3 jaar geldig, waarna men zich kan herregisteren als NIKA-Ouderbegeleider.
Basistraining: Gehechtheid: Diagnostiek en Interventie voor HBO professionals – 3 dagen
Een intensieve, afwisselende, interactieve en vooral praktische training waarin je leert
problematisch gehechtheidsgedrag bij het kind en in oudergedrag te herkennen. Theorie en
het leren werken met diverse instrumenten, zoals vragenlijsten en observatie-instrumenten,
wisselen elkaar af. Ook leer je gehechtheid bevorderende ouderbegeleiding geven (NIKAOuderbegeleiding). Videobeelden van de uitvoering van NIKA-Ouderbegeleiding worden
afgewisseld met het zelf oefenen met het protocol. Na het volgen van deze training kun je
diverse instrumenten en technieken toepassen binnen je eigen werkveld. De training is
tevens stap 1 in de opleiding tot NIKA-Ouderbegeleider.
Accreditatie voor 21 punten (10 diagnostiek en 11 behandeling)
en 8 extra literatuurpunten is verstrekt door het
NIP/NVO/SKJ.
De basistraining is te volgen via dejeugdzorgacademie.nl en
kost 595 euro per persoon bij open inschrijving inclusief
handboek en lesmateriaal en 4800 euro incompany voor max. 16
deelnemers exclusief handboek.
Verdiepingsdag NIKA –Ouderbegeleiding– 1 dag
Deze verdiepingsdag is bedoeld voor mensen die na het volgen van de basistraining:
‘gehechtheid, diagnostiek en interventie voor HBO-professionals’ al enige ervaringen hebben
opgedaan met het uitvoeren van elementen van NIKA-Ouderbegeleiding en zich verder
willen ontwikkelen. Op deze dag volgt een verdieping op het gebruik van de instrumenten en
het protocol. De invloed van complex trauma bij de ouder op de gehechtheidsrelatie komt
aan bod. Net als het praten over gehechtheid in “gewoon Nederlands”. Tot slot komt de
complementaire samenwerking met de NIKA practitioner aan de orde. Er wordt gewerkt met
door cursisten ingebrachte casuïstiek en er is veel ruimte voor specifieke vragen van de

deelnemers. Een week voorafgaand aan de lesdag leveren cursisten een
voorbereidingsformulier in waarop ze aangeven over welk onderdeel ze vragen hebben. De
cursus wordt gegeven in kleine groepen van minimaal 8 tot 12 deelnemers. De training is
tevens stap 2 in de opleiding tot NIKA-Ouderbegeleider.
Accreditatie voor 7 punten (2 diagnostiek en 5 behandeling), is
verstrekt door het NIP/NVO/SKJ. De verdiepingsdag NIKA is te
volgen via dejeugdzorgacademie.nl en kost 195 euro per persoon
bij open inschrijving en 1600 euro incompany voor max. 16
deelnemers

NIKA- Ouderbegeleiding supervisie
Na de basistraining voer je NIKA-Ouderbegeleiding uit onder supervisie van een bij NIKANederland geregistreerd NIKA - Practitioner. Op deze manier doe je ervaring op en leer je
NIKA-Ouderbegeleiding op een correcte manier toepassen. Er wordt gewerkt met een NIKA
supervisiebeoordelingsformulier waarin de NIKA-Ouderbegeleiding competenties zijn
weergegeven. Dit is de laatste stap in de opleiding tot NIKA-Ouderbegeleider.

