ACADEMIE

De online portal waar u kunt..

Werken aan uw toekomst

Een leven lang leren
Dat is in een snel veranderende wereld, óók voor elke werknemer in uw bedrijf, een
noodzaak. Bij veel organisaties ligt de focus nu voornamelijk op het mee laten veranderen en ontwikkelen van de medewerkers, ze flexibel te houden.
Bij NIKTA academie geloven we dat dit alleen maar kan als er sprake is van een lerende
organisatie.
Een moderne lerende organisatie is een organisatie waarbij de medewerkers beseffen dat
leren er bij hoort. En dat leren soms ook noodzakelijk is om met veranderingen mee te
kunnen gaan.
NIKTA academie onderkent dus het belang dat uw medewerkers en managers zichzelf
voortdurend scholen en ontwikkelen. Daarom bieden wij online
leeroplossingen aan voor al uw werknemers. Hierbij maken we een onderscheid tussen
permanente educatie en permanente ontwikkeling.

Permanente
Educatie
Middels de online leeromgeving biedt NIKTA acad-

Permanente Educatie Manager

emie aan werknemers de mogelijkheid om zich

Idem als pakket Permanente Educatie Medewerker,

voortdurend te scholen, met als doel de kennis

plus ruim 30 cursussen op managementgebied.

en vaardigheden in de huidige functie op peil te
houden en te vergroten. Deze pakketten zijn beschikbaar voor Managers en voor Medewerkers.

Inhoud pakketten
Permanente Educatie Medewerker
In dit pakket krijgt de medewerker de beschikking
over meer dan 120 cursussen op het gebied van
Carrière, Taal, Arbo, Social media en IT (kantoorautomatisering).
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Inhoud ontwikkeling

Permanente Ontwikkeling Medewerker
Dit pakket bevat alle cursussen van het pakket ‘Permanente Educatie Medewerker’ mét
daaraan toegevoegd een tiental scans en metingen. Deze scans en metingen stellen u
in staat inzicht te krijgen in uzelf in relatie tot uw functie als medewerker, zoals uw mate
van klantgerichtheid en uw drijfveren. Doordat u daarin inzicht krijgt, kunt u voor uzelf of
samen met uw leidinggevende vaststellen wat uw sterke punten zijn en wat uw ontwikkelpunten zijn. Vervolgens kunt u gericht díe cursussen uit het pakket gaan volgen die het
best passen bij uw ontwikkelbehoefte.
Permanente Ontwikkeling Manager
Dit pakket bevat alle cursussen van het pakket ‘Permanente Educatie Manager’ mét daaraan toegevoegd een tiental scans en metingen. Deze scans en metingen stellen u in staat
inzicht te krijgen in uzelf in relatie tot uw functie als manager, zoals uw leiderschapsstijl,
uw mate van klantgerichtheid en uw drijfveren. Doordat u daarin inzicht krijgt, kunt u voor
uzelf
vaststellen wat uw sterke punten zijn en wat uw ontwikkelpunten zijn. Vervolgens kunt u
gericht díe cursussen uit het pakket gaan volgen die het best passen bij uw ontwikkelbehoefte.

Permanente
Ontwikkeling
In dit pakket is er, naast alle mogelijkheden van per-

valide en betrouwbaar. De individuele resultaten

manente educatie, ook veel ruimte voor ontwikkel-

worden afgezet tegen een grote normgroep, zodat

ing. De psychologische testen (door ons scans en

de werknemer nog beter zicht krijgt op hoe hij het

metingen genoemd) in het pakket bieden de werkne-

doet op onderdelen als communicatie, conflicthan-

mer de kans om te ontdekken waar zijn valkuilen en

tering, klantgerichtheid, leiderschapsstijl, etc. Deze

ontwikkelpunten liggen. Met de uitgebreide rap-

pakketten zijn beschikbaar voor Managers en voor

portages kan de werknemer zijn ontwikkeling volgen

Medewerkers.

en verbeteren.
Zo is het pakket ‘permanente ontwikkeling’ dus ook
zeer goed in te zetten in het kader van het Persoonlijke Ontwikkelings Plan (POP).
		
De scans en metingen zijn gericht op verschillende
competenties waardoor ze geschikt zijn voor verschillende functies en doelgroepen. De scans zijn
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Themapakketten

NIKTA academie biedt ook pakketten aan die samengesteld zijn rondom een bepaald
thema.
Sommige themapakketten maken deel uit van Permanente educatie en Permanente
ontwikkeling. Andere themapakketen vormen een prima aanvulling daarop.
En uiteraard zijn de themapakketten ook los verkrijgbaar.
De volgende themapakketten zijn opgenomen in de NIKTA academie:
 Op het werk
 Social media
 Taal
 Toolbox
 Vrije tijd
 WFT (Wet Financieel Toezicht)
 Scans en Metingen.

Branchepakketten
In de NIKTA academie zijn ook branchespecifieke cursuspakketten opgenomen. Deze zijn ideaal als aanvulling
op de algemene pakketten van permanente educatie en
ontwikkeling, maar kunnen ook los besteld worden. Met
dit pakket kan de werknemer de branchespecifieke kennis
en vaardigheden op peil houden en vergroten.
Er zijn branchepakketten voor werknemers in de
volgende branches:
 Primair Onderwijs
 Middelbaar onderwijs
 Zorg
 Kinderopvang
 Logistiek
 Woningcorporatie
 Gemeente
 Waterschap
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Losse cursussen

Alle cursussen in de NIKTA academie zijn ook los verkrijgbaar. U kunt kiezen uit een
totaal-aanbod van meer dan 500 cursussen!

Opleiden op maat

Uit een groot gedeelte van de cursussen in de NIKTA academie kunt u naar eigen opleidingsbehoefte een pakket van 14 cursussen samenstellen. Hierbij geldt wel een minimumafname van 25 stuks.

Kosten
Permanente Educatie Medewerker

€ 195,00

Permanente Educatie Manager		

€ 745,00

Permanente Ontwikkeling Medewerker € 275,00
Permanente Ontwikkeling Manager

€ 825,00

Branchepakket				€ 85,00
Themapakket		

€ 50,00 tot € 135,00

Opleiden op maat 			
Losse cursus		
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

€ 81,00

€ 35,00 tot € 70,00
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Werkwijze

U koopt bij de NIKTA Academie een cursus of pakket voor uw medewerkers en/of managers. Vervolgens krijgen zij een jaar lang 24/7 toegang tot het bijbehoorende pakket
met alle daarin opgenomen cursussen.
Andere mogelijkheden zijn; een Themapakket, Branchepakket, een losse cursus of een
Opleiden op Maat pakket.
Op het moment dat u een bestelling hebt geplaatst en de factuur is voldaan, ontvangt
u van ons de inloggegevens. De desbetreffende werknemer(s) kunnen vervolgens naar
hartenlust de cursussen gaan volgen die u hen opdraagt en/of die zij naar eigen behoefte willen volgen. Na een jaar stopt de mogelijkheid van het inloggen op de NIKTA
academie. Uiteraard kan het pakket telkens worden verlengd.
Hierdoor kan een permanente leeromgeving voor uw werknemers worden gerealiseerd.

Branchepakketten
Primair onderwijs

Als er een omgeving is die een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen, dan is het wel het
primair onderwijs. Hier volgen de ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. Deze cursussen in het pakket
Primair onderwijs zorgen ervoor dat mensen die werkzaam zijn in het primair onderwijs een goede basis
meekrijgen op relevante gebieden.
Begrijpend Lezen- Modeling		

Directe Instructie-model

Coöperatief leren			

Een hoogbegaafde leerling, wat nu?

Communiceren met kinderen		

Handelingsgericht werken

Competenties Primair Onderwijs

Integraal Kind Centrum (IKC)

De 21st Century Skills in de praktijk Intervisie
De basis van Alles telt			

Klassenmanagement

De basis van Blits			

Meervoudige Intelligentie

De basis van de 21st Century Skills

Meldcode kindermishandeling

De basis van De wereld in getallen

Motiveren van leerlingen

De basis van Leesparade		

Ontwikkelingsmateriaal tussendoel getalbegrip

De basis van Pluspunt			

Ontwikkelingsmateriaal tussendoel kleur en vorm

De basis van Reken Zeker		

Ontwikkelingsmateriaal tussendoel optellen en aftrekken

De basis van Rekenrijk		

Ontwikkelingsmateriaal tussendoel tellen

De basis van Taal/Spelling op maat

Ontwikkelingsmateriaal tussendoel woordenschat		

De basis van Timboektoe		

Opbrengstgericht werken voor het primair onderwijs

De basis van Veilig leren lezen

Ouderbetrokkenheid en Ouderparticipatie			

Digibord bij kleuters Deel 1 & 2

Overblijfmedewerker		

Talentontwikkeling in de klas		

Referentieniveaus Rekenen en Taal

Passend Onderwijs ...de basis

Sociale media in het onderwijs

Passend Onderwijs ...de praktijk

Talentontwikkeling in de klas

Middelbaar onderwijs

Het pakket Middelbaar onderwijs is zowel geschikt voor docenten als medewerkers in het MBO. In de
praktische cursussen komen uiteenlopende onderwerpen aan bod om de kennis van de cursist actueel
te houden. Van het ontwikkelen van een opleiding tot actief leren in de klas.
Actief leren				Kunskapsskolan
Breinleren: Effectief leren		

Leeswijzer Kwalificatiedossier		

Breinleren: Mindmappen		

Ontwikkelingsgerichte feedback

Breinleren: Onthouden			

Ontwikkelingsgerichte toetsing

Curriculum ontwikkeling voor het mbo

Over beroep en onderwijs: het kwalificatiedossier

Differentiatie in de klas			

Puberbrein		

Inleiding Examinering		
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Branchepakketten
Waterschap
Als werknemer van een waterschap hebt ook u behoefte aan cursussen die aansluiten bij uw dagelijkse
werk. De NIKTA academie heeft voor werknemers bij een waterschap het volgende branchepakket
samengesteld:
Basiskennis waterschappen			

De Dijkgraaf/Watergraaf in het bestuurlijk bestel

Integriteit waterschap		

Projectmanagement versie waterschappen

		

Waterschap 1001 cursussen			

Schrijfwijzer versie waterschappen

Bestuursrecht 1 versie waterschappen 		

De Dijkgraaf/Watergraaf in het bestuurlijk bestel

Bestuursrecht 2 versie waterschappen 		

De Secretaris-Directeur in het bestuurlijk bestel

Gemeente

De gemeente heeft een belangrijke rol in de samenleving van nu en de toekomst. Er zijn op dit gebied
erg veel ontwikkelingen gaande. Verkrijg door het volgen van de e-learnings uit het pakket specifiek
toepasbare kennis in relatie tot de gemeentelijke organisatie. Er is door veel verschillende gemeentes
meegewerkt aan de diverse cursussen in dit pakket.
Agressie en geweld 					

Gemeente bestuurlijk proces

Bestuursrecht 1 & 2				

Gemeente bestuurlijke besluitvorming

Zaakgericht werken				

Gemeente dienstverlening

Gemeente management bouwstenen			

Reorganisatie gemeenten

De rol van gemeentesecretaris in het bestuurlijk bestel

Integriteit versie overheid

De rol van griffier in het bestuurlijk bestel 		

Medewerkertevredenheid gemeente

De rol van raadslid in het bestuurlijk bestel		

Pesten op het werk

De rol van wethouder in het bestuurlijk bestel

Politieke sensitiviteit

Documenten schrijven versie gemeente		

Schrijfwijzer gemeente

Gemeente staatsrecht (1) introductie wetten		

Gemeente basiskennis ambtenaar

Management NEMAS versie gemeente			

Werken met het Triple C zaaksysteem

Woningcorporatie
Voor medewerkers van woningcorporaties hebben kent de NIKTA academie het volgende
branchepakket:
Agressie en geweld versie woningcorporatie

Huurrecht voor woningcorporaties

Woningcorporatie basiscursus		

Schrijfwijzer Corporaties

		

Introductie duurzaamheid, versie woningcorporaties

Integriteit voor woningcorporaties

NEMAS Basiskennis Management versie woningcorporaties
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Branchepakketten
Zorg
De zorgcursussen van NIKTA academie zijn praktische cursussen voor het verpleegkundig personeel
(verzorgende, verzorgende IG, verpleegkundigen op meerdere niveaus). De cursussen in het pakket
zijn geaccrediteerd door het accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.
Ze voldoen aan de eisen die beschreven staan in de Vilans Kick-protocollen.
Assisteren bij brand			

Meten vitale parameters

Assisteren bij ontruiming		

Meten vitale parameters VZ

Basisrekenen 				

Ondersteunen bij mictie

Sondevoeding geven			

Intra- subcutaan en intramusculair injecteren

Intraveneus injecteren			

Suprapubische katheters verzorgen en verwijderen

Katheteriseren man			

Toedienen van zuurstof

Katheteriseren vrouw			

Verblijfskatheter verzorgen en verwijderen

Medicatie toedienen			

Verpleegkundig rekenen

HACCP in de Zorg

Kinderopvang
Binnen de kinderopvang zijn veel ontwikkelingen gaande. Het pakket Kinderopvang zorgt er
voor dat de pedagogisch medewerkers een goed fundament meekrijgen in relatie tot zaken
als kindermishandeling, groene spelen en ontwikkelingsgericht werken.
Groene spelen voor de kinderopvang			

HACCP

Meldcode Kindermishandeling versie kinderopvang

Integraal Kind Centrum (IKC)

Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang		

Rekenontwikkeling voor het jonge kind

Ontwikkelingsmateriaal tussendoel woordenschat

Taalontwikkeling van het jonge kind

Techniek voor het jonge kind

Logistiek
Het aanbod cursussen voor de logistieke branche loopt van taalcursussen voor vrachtwagenchauffeurs
tot management NEMAS voor de leidinggevende. Een compleet pakket gericht op de logistieke
medewerker.
Distributiecentrum plaatsaanduidingen NL

Magazijn: keuze lay-out

Duits 1 voor vrachtwagenchauffeurs		

NEMAS management basiskennis versie logistiek

Duits 2 specifiek vrachtwagenchauffeurs

Opstapcursus logistiek medewerker

Engels 1 voor vrachtwagenchauffeurs		

Supply chain management een inleiding

Engels 2 specifiek voor vrachtwagenchauffeurs

Veilig intern transport animatiereeks

Integriteit versie logistiek			

Vorkheftruck

Logistiek incoterms
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Themapakketten

(een selectie)

Management

Arbeidsverzuim praktische benadering			

Leiding geven aan technici

Arbeidsverzuim Verdieping				Leren innoveren
Finance for non financials (1) Overzicht			

Loopbaancoaching

Finance for non financials (2) Drie basisstatements

Management Basis

Finance for non financials (3) Kengetallen & budgetteren Management en IT
HRM actueel met prof. dr. Jap Paauwe			

Management NEMAS

HRM, een overzicht met Prof Kluijtmans			

Manager en ontwikkeling

HRM: beoordelings- en functioneringsgesprek		

Medewerkertevredenheid Management

HRM: delegeren en probleemoplossen			

Positieve Psychologie

HRM: Werving en selectie				

Selectie HRM

Klantgerichtheid Management				Succesvol onderhandelen
Leiderschap en persoonlijkheid				

The Art of Management 1, Fundamentals

Talentmanagement					

The Art of Management 2, Systeemleer

Talentmanagement en Leiderschap			

The Art of Management 3, Kwaliteit

Taal

Social Media

Chinees basis		

Holenderski dla Polski

Facebook

Duits basis		

Indonesisch basis

Instagram

Duits voor zaken

Italiaans basis

LinkedIn

Dutch/Nederlands

Nederlands schrijven

Prezi

Engels basis		

Papiaments

Twitter

Engels voor zaken

Portugees basis

Social Media en Gedragscodes

Frans basis		

Spaans basis

Android

Grieks basis		

Thais basis

Google Glass

Turks basis

Arbo

Conditie: fit zijn en fit blijven
Gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen volgens GHS-richtlijnen
Omgaan met agressie en geweld
Omgaan met pesten

Vrije Tijd
Bloemschikken
Digitale fotografie
DJ
Gitaar
Keyboard

Omgaan met stress

Thaise massage

Tillen			

Wijn

Veiligheid
Veiligheid op en buiten het werk

Workshop Bluesgitaar

Wat te doen bij een ongeluk
Werken met een beeldscherm
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Meer weten?
Wenst u meer informatie over NIKTA academie en de onlineleeroplossingen die wij bedrijven bieden?
Neem dan contact met ons op: 0168 – 336990 of stuur een e-mail naar
academie@nikta.nl.

600

4000

21

Meer dan 600
online cursussen

Meer dan 4000 studie
uren in alle cursussen

Keuze uit 21 uitgebreide pakketten
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MEER INFORMATIE..?
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