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De	opleiding	tot	NIKA	practitioner:		
De	opleiding	waarin	men	leert	NIKA	verantwoord	uit	te	voeren	bestaat	uit	een	basistraining,	
een	 e-learning	 module,	 een	 verdiepingstraining	 en	 een	 competentiegestuurd	
supervisietraject,	waarin	met	aantoont	NIKA	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	practitioner	 bij	NIKA-Nederland.	De	 registratie	 is	 3	 jaar	 geldig,	waarna	men	 zich	 kan	
herregisteren	als	NIKA	practitioner.		

Stap	1.	basistraining:	Gehechtheid:	Diagnostiek	en	Interventie	–	3	dagen	

Een	 intensieve,	 afwisselende	 en	 interactieve	 training	 waarin	 je	 aan	 de	 hand	 van	 eigen	
ingebracht	 diagnostisch	 materiaal	 of	 dat	 van	 de	 docenten	 kennis	 maakt	 met	 het	 NIKA	
diagnostiek	en	–interventieprotocol.	Theorie	en	het	leren	werken	met	diverse	diagnostische	
instrumenten,	 zoals	 gehechtheidsvragenlijsten,	 -interview	 en	 observatie-instrumenten	
worden	 afgewisseld.	 Ook	 worden	 er	 videobeelden	 van	 de	 uitvoering	 van	 het	 NIKA-
interventieprotocol	afgewisseld	met	het	 zelf	oefenen	met	het	protocol.	Na	het	volgen	van	
deze	training	kun	je	de	diverse	diagnostische	instrumenten	en	behandelprincipes	toepassen	
binnen	je	eigen	werkveld.	De	training	is	stap	1	in	de	opleiding	tot	NIKA	Practitioner.	

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 inclusief het handboek en 
lesmateriaal. Incompany kost de training 4800 euro voor max. 
16 deelnemers, exclusief het handboek.  
 

Vervolgtraining:	E-learning	NIKA	–	11	uur	

Met	 behulp	 van	 de	 cursus:	 gehechtheid:	 diagnostiek	 en	 interventie	 van	 de	 Jeugdzorg	
Academie	hebben	cursisten	kennis	opgedaan	mbt	het	theoretisch	kader,	de	diagnostiek	en	
de	 interventiemogelijkheden	 bij	 problematische	 gehechtheid.	 Ook	 hebben	 zij	 kennis	
genomen	van	het	NIKA-diagnostiek-	en	interventieprotocol.	 In	de	e-learningsmodule	wordt	
een	verdiepingsslag	gemaakt.	Hoofddoel	 is	de	benodigde	vaardigheden	voor	de	uitvoering	
van	 het	NIKA	 protocol	 verder	 in	 te	 trainen.	Ook	 biedt	 de	 e-learning	 de	mogelijkheid	 voor	
‘just-in-time’	 leren:	tijdens	het	dagelijks	werk	kan	de	benodigde	kennis	zo	nodig	(opnieuw)	



opgehaald	 worden.	 Bijvoorbeeld	 door	 nogmaals	 een	 instructiefilm	 te	 bekijken	 waarin	 de	
benodigde	vaardigheden	worden	voorgedaan.		

Accreditatie voor 11 punten (6 diagnostiek en 5 behandeling) 
is verstrekt door het NIP/NVO/SKJ. De e-learing is te volgen 
via dejeugdzorgacademie.nl en kost 157 euro per persoon. Bij  
inschrijving vanaf 10 deelnemers ontvangt men 25 % korting.  
 

Verdiepingsdag	NIKA	–	1	dag	

Deze	 verdiepingsdag	 is	 bedoeld	 voor	 mensen	 die	 na	 het	 volgen	 van	 de	 basistraining:	
‘gehechtheid,	 diagnostiek	 en	 interventie’	 al	 enige	 ervaringen	 hebben	 opgedaan	 met	 het	
uitvoeren	van	elementen	van	de	NIKA	en	zich	verder	willen	ontwikkelen.	Op	deze	dag	volgt	
een	verdieping	op	het	gebruik	van	de	DIP,	het	NIKA	gehechtheidsinterview	en	het	analyseren	
van	kindsignalen	van	gedesorganiseerde	gehechtheid.	Ook	wordt	er	aandacht	besteed	aan	
het	 formuleren	 van	 het	 integratief	 beeld	 waarin	 ook	 de	 invloed	 van	 complex	 trauma	 en	
cognitieve	schema’s	bij	de	ouder	op	de	gehechtheidsrelatie	met	het	kind	aan	bod	komt.	We	
verdiepen	 ons	 verder	 in	 de	 attitude	 van	 de	 NIKA	 practitioner,	 het	 verloop	 van	 de	
interventiesessies	 en	 het	 geven	 van	 psycho-educatie	 over	 gehechtheid.	 Er	 wordt	 gewerkt	
met	door	cursisten	ingebrachte	casuïstiek	en	er	is	veel	ruimte	voor	specifieke	vragen	van	de	
deelnemers.	 Ook	 staan	 we	 stil	 bij	 nieuwe	 ontwikkelingen	 mbt	 de	 NIKA	 en	 specifieke	
toepassingen	van	de	NIKA,	bijvoorbeeld	 in	beslissingszaken.	Een	week	voorafgaand	aan	de	
lesdag	 leveren	 cursisten	 een	 voorbereidingsformulier	 in	 waarop	 ze	 aangeven	 over	 welk	
onderdeel	van	het	protocol	ze	vragen	hebben.	De	cursus	wordt	gegeven	 in	kleine	groepen	
van	minimaal	 8	 tot	 12	 deelnemers.	 Deze	 training	 is	 onderdeel	 van	 de	 opleiding	 tot	 NIKA	
practitioner.		
 
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	supervisie	

Na	de	basistraining	voer	je	het	NIKA	diagnostiek	en	interventie	protocol	uit	onder	supervisie.	
Op	deze	manier	doe	je	ervaring	op	en	leer	je	NIKA	op	een	correcte	manier	toepassen.	Er	
wordt	gewerkt	met	een	NIKA	supervisiebeoordelingsformulier	waarin	de	NIKA	competenties	
zijn	weergegeven.	De	supervisie	is	onderdeel	van	de	opleiding	tot	NIKA	practitioner.	
	
Supervisie is individueel of in twee of drietallen te volgen 
bij Karine Zuidgeest of Nina Draaisma, face to face of via 
skype of zoom. Supervisie kost 95 euro per uur met 1,2 of 3 
deelnemers. De supervisie is niet op te voeren voor de KJ of 
OG-registratie. Mail naar nika@dejeugdzorgacademie.nl 

	
	


