
Trainingsopzet Omgaan Met Agressie (OMA) bij Mondriaan 
 

 

OMA basis: zorggebonden medewerkers 
 

 
 
inhoud  
 
 

: 

In de training worden onderstaande thema’s behandeld: 

 Visie Mondriaan op dwang en drang 

 Ontstaan van reactie op agressief gedrag, en alternatieven om 
professioneel te handelen 

 Territoriumleer 

 Ontwikkeling van een crisis 

 Communicatievaardigheid  

 De-escalerende interventies 

Doelstellingen / resultaat 
van de cursus    

: 

 Deelnemers hebben meer zicht op eigen aandeel en 
mogelijkheden bij het voorkomen van en omgaan met agressie. 

 Krijgen meer zicht op eigen waarden en overtuigingen bij 
agressie.  

 Deelnemers hebben meerdere gedragsalternatieven in 
conflictsituaties, met name preventieve interventies, dan voor de 
cursus. 

Werkwijze in de cursus : 

 De cursus is praktijkgericht, enkele werkmodellen en theorie 
komen wel ter sprake. 

  Cursus is interactief, inbreng van casuïstiek is gewenst zodat er 
een koppeling van de theorie naar de praktijk kan plaatsvinden 

 Gespreksvaardigheden kunnen worden geoefend met een 
acteur 

Doelgroep  : Zorgpersoneel 

Niveau  : MBO 

Cursusduur : 4 dagdelen 

Totale studiebelasting  : 28 uren 

Voorwaarden voor 
certificaat 

: 
Alleen bij 100% aanwezigheidsplicht kan de cursus met goed gevolg 
worden afgerond 

 

OMA vervolg Verbale Agressie 

Inhoud  

: 

In de training wordt met behulp van de Roos van Leary gekeken 
naar interacties waarbij verbale agressie een rol speelt. Door 
inbrengen van eigen cases en oefenen met verschillende situaties 
ontwikkelen de deelnemers vaardigheid in het ombuigen van 
gedrag. 

De doelstellingen / 
resultaat van de cursus    

: 

 Deelnemers hebben meer zicht op eigen aandeel en 
mogelijkheden bij het omgaan met verbale agressie. 

 Deelnemers hebben meerdere gedragsalternatieven in 
conflictsituaties met name preventieve interventies, dan voor de 
cursus. 

Werkwijze in de cursus : 

 De cursus is praktijkgericht, enkele werkmodellen en theorie 
komen wel ter sprake. 

  Cursus is interactief, inbreng van casuïstiek is gewenst zodat er 
een koppeling van de theorie naar de praktijk kan plaatsvinden 

 Gespreksvaardigheden kunnen worden geoefend met een 
acteur 

Doelgroep  : 

Medewerkers die in hun dagelijkse werk direct contact hebben met de 
patiënt en meer inzicht, kennis en vaardigheden willen ontwikkelen in de 

omgang met verbale agressie.  Wel dient de medewerker de OMA-
basis training te hebben afgerond. 



Trainingsopzet Omgaan Met Agressie (OMA) bij Mondriaan 
 

 

Niveau  : 
MBO / HBO. 
In het bezit zijn van het oma basis certificaat is een voorwaarde. 

Cursusduur : 3 dagdelen 

Totale studiebelasting  : 12 uur 

Voorwaarden voor 
certificaat 

: 100 % aanwezigheid 

 

Werken met signaleringsplannen 
 

 
 
 
 
 
Inhoud  

: 

In de psychiatrie wordt in het kader van voorkomen van Dwang en 
Drang, gewerkt met signaleringsplannen. Het signaleringsplan kan 
als leidraad worden gebruikt in alle fases van een ziekteproces, voor 
zowel de cliënt, de hulpverlening en het sociaal netwerk.  
 
Tijdens de cursus wordt ingegaan op de inhoud van het 
signaleringsplan en wordt in het bijzonder het fenomeen “harde 
kenmerken” besproken.  
De theorie wordt aan de hand van door de deelnemers ingebrachte 
casussen (huiswerk) in praktijk gebracht. Met behulp van een acteur 
wordt geoefend in het introduceren van een signaleringsplan en in 
het hanteren van een signaleringsplan in de verschillende fasen van 
het crisisontwikkelingsmodel.  

Doelstellingen / resultaat 
van de cursus    

: 

 Opdoen van kennis over toepassen van signaleringsplannen in 
het kader van (oa) omgaan met agressie in Mondriaan. 

 Vaardigheden vergroten: 
o (samen met cliënt) invullen van signaleringsplan  
o rekening houden met de psychopathologie van een cliënt  
o familie betrekken 
o uitvoeren signaleringsplan: cliënt stimuleren tot acties / 

afgesproken interventies uitvoeren in overleg met cliënt 
o evalueren effectiviteit signaleringsplan met cliënt, familie  en 

team 

Werkwijze : 
 De cursus is interactief opgezet. Op deze wijze wordt de theorie 

zo goed als mogelijk met de praktijk gekoppeld. 

 Ook zal er actief met casuïstiek geoefend worden. 

Doelgroep  : 
Zorggebonden medewerkers die effectiever gebruik willen maken van 
signaleringsplannen. Wel dient de medewerker eerst de OMA-basis 
training te hebben afgerond. 

Niveau  : 
MBO 4 + 
In het bezit zijn van het oma basis certificaat is een voorwaarde. 

Cursusduur : 2 dagdelen 

Totale studiebelasting  : 8 uren 

Voorwaarden voor 
certificaat  

: 100% aanwezigheid  

 


