
Rots & Water training
Rots “voor jezelf opkomen”
Water “voor vriendschap en verbondenheid”

Rots & Water is een psycho-fysieke training voor jongens 
en meisjes in het basisonderwijs, het voortgezet 
onderwijs,  de jeugdhulpverlening,  de  jeugddetentie en 
de GGZ.

De fundamenten van Rots en Water:
Lichaamsbewustzijn, emotioneel bewustzijn, 
zelfbewustzijn.

Focus: bewuste aandacht, actie om je te concentreren.

Centreren: lichaamszwaartepunt, kracht en aandacht 
verzamelen in de buik.

Gronden: stevig leren staan met een bewust 
voet-grondcontact.

Wat is het doel?
Bewust omgaan met je eigen kracht, macht ,onmacht, 
verantwoordelijkheid en taken binnen de samenleving.

Wat wordt er uiteindelijk bereikt?
Na afloop van de training heeft het kind dus minder last 
van pesten op school, leren om te gaan met geweldsituat-
ies, betere sociale vaardigheden, meer zelfvertrouwen en 
zelfbeheersing, minder meeloop gedrag, geleerd beter 
eigen mening en keuzes naar voren te brengen en 
zelfstandig een eigen weg te gaan.

De drie bouwstenen van Rots & 
Water:

Zelfbeheersing:
Leren omgaan met je energie, controle over 
lichaam en gevoelens.

Zelfreflectie:
Kunnen nadenken over eigen handelen en gevolgen 
daarvan. Deed ik daar goed aan? Was het een 
goede handeling? Zou het ook anders en vooral 
beter gekund hebben?

Zelfvertrouwen:
Zelfbeheersing en zelfreflectie leiden tot meer 
zelfvertrouwen. Controle in je eigen handelen. 
Weet wat je kan en wil.

Drie verdiepingen:

Veiligheid:
Je veilig voelen (thuis, op school, in de maatschap-
pij). Hoe stel ik mij op in een bedreigende situatie? 

Assertiviteit:
Omgaan met moeilijke situaties.
Leren een persoonlijk standpunt in te nemen en 
verdedigen zonder zelfbeheersing te verliezen.

Communicatie:
Lichaamstaal, intuïtie, ontwikkeling van grensbe-
wustzijn. Het voelen, respecteren, stellen en 
eventueel verdedigen van je eigen grenzen en die 
van een ander.

Rots & Water en ASS 
autisme spectrum stoornissen

Rots & Water geeft kinderen met ASS de vaardigheden 
en inzichten die zij nodig hebben om te leven in een 
wereld die voor hen vaak vreemd en onbegrijpelijk is. 
Doelstelling hier is om deze kinderen een zo onafhan-
kelijk en zo zelfstandig mogelijk, eigen leven te laten 
leiden. 

Elk mens en kind is uniek. Het is dan ook de bedoeling 
om het kind met ASS met behulp van de R&W training 
te begeleiden op zijn of haar weg naar menswording en 
uniek mens zijn.

Ouders zijn hier vaak ervaringsdeskundigen. Vandaar dat 
nauwe betrokkenheid van ouders bij de training van 
groot belang is. Mede vanuit het standpunt dat alle 
“systemen” om het kind met ASS heen, waarvan het 
gezin de meest belangrijke is, aandacht behoeft.  


