
Rots en water training 
Een socia le competent ietra in ing voor jongens en meisjes 

 
Rots  en Water  i s  e rkend door  de Erkenn ingscommiss ie  
Jeugd intervent ies  voor  het  n iveau ‘ theoret i sch goed onderbouwd’ .  
Deze i s  opgenomen in  de databank Ef fec t ieve jeugd intervent ies  van 
het  Neder lands Jeugd inst i tuut .  Voor  meer  in format ie  verw i jzen we je  
door  naar  de webs i te  van het  Neder lands Jeugd inst i tuut .   
 
WAT IS ROTS EN WATER? 
 

Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk 
Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begele id ing van jongens 
en meisjes. In Nederland z i jn er verschi l lende weerbaarheidprogramma’s en 
socia le vaardigheidsprogramma’s opgezet. De meeste programma’s z i jn echter 
zo ta l ig opgezet dat met name jongens hier onvoldoende effect uit  halen. Rots 
& Water is een effect ief ontwikkeld programma die in eerste instant ie 
ontwikkeld is voor jongens maar in z i jn huidige vorm geschikt is voor zowel 
jongens als meisjes bedoeld. 
Rots en water is een socia le competent ie - weerbaarheidstra in ing voor 
k inderen. Het is een  psychofysieke methode. Dit betekent dat we act ie zoals 
spel,  l ichaamsoefeningen en s impele zelfverdedigingsvormen  afwisselen 
met  momenten van  zelfref lect ie en kr inggesprekken.  
 
We DOEN veel, we praten  weinig! 
 

VOOR WIE  

 

Belangri jk voor a l le k inderen, in het bi jzonder voor k inderen die moei l i jk voor 
z ichzelf  kunnen opkomen, sociaal minder vaardig z i jn, onzeker z i jn of geplaagd - 
gepest worden. Maar ook voor fys ieke kinderen die vanuit hun impuls iv ite it  of 
gedrag (eerst doen dan denken) vaak in conf l ict komen met andere kinderen. 
 

 

WAT? 
Het Rots & Water-programma helpt je bewust te worden van je e igen kracht, 
kwal ite iten en mogel i jkheden en het vermogen om met anderen samen te 
spelen, samen te werken en samen te leven. Het is gebaseerd op duidel i jke, 
respectvol le regels. Kinderen worden z ich meer bewust van hun eigen 
gevoelens en emoties zoals die z ich in het l ichaam uitdrukken. Uit 
onderzoeken is gebleken dat k inderen meer zelfvertrouwen kr i jgen, betere 
socia le vaardigheden ontwikkelen, pestgedrag vermindert of verdwijnt 
geheel, en leerresultaten omhoog gaan. 
 
Wat leer je? 

!  Stevig staan, lopen en z itten.  
!  Aandacht bi j  jezelf  houden en focussen.  
!  Grenzen voelen en aangeven.  
!  Met ogen, stem en l ichaamshouding duidel i jk en kracht ig overkomen, 

zodat je beter voor jezelf  kan opkomen. 
!  Trap- en afweertechnieken, zodat je jezelf  kan verdedigen. 
!  Kracht in jouw l ichaam ervaren. 
!  Zelfverzekerd lopen, ook langs een (bedreigende) groep kinderen.  
!  De kracht van posit ief en negat ief denken. 
!  Ontspannen in l ichaam en geest.   



!  Angst overwinnen en doorzetten (met de blote handen een houten 
plankje doorslaan!). 

 
Dit  a l les met a ls doel: je zeker voelen in je e igen l ichaam en dit  
ook uitstra len!  
 
 
KOSTEN 

 De kosten voor de tra in ing bedraagt €160,- per k ind. 
 
 De tra in ing bestaat uit  een intake en 6 tra in ingsbijeenkomsten van 1 uur.  
De tra in ing zal gegeven worden in k le ine groepjes van minimaal 4 en 
maximaal 8 k inderen.  
 
De tra in ing zal aangeboden worden in verschi l lende leeft i jdscategorieën.  
 
WAAR 
De Rots en Water tra in ing is te volgen onder deskundige begele id ing bi j  
K inderprakt i jk Voorschoten.  
 
 
Interesse? Neemt u contact met ons op. 
 
T: 071.2100111 
E: info@kinderprakt i jkvoorschoten.nl 
W: www.kinderprakt i jkvoorschoten.nl 

 


