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Waarom is Rots en Water nodig?
Het onderwijs richt zich meer en meer op
het versterken van cognitieve
vaardigheden. Maar wat leren we
kinderen? Leerlingvolgsystemen, CITO en
examens controleren vooral wat de
kinderen kennen en kunnen. Natuurlijk zijn
deze cognitieve vaardigheden heel
belangrijk. Echter, onze maatschappij
ontwikkelt zich zo snel dat we niet weten
hoe deze er over 5 of 10 jaar uit zal zien.
De ontwikkeling van sociale vaardigheden
en een flexibele mentale weerbaarheid
wordt daarom steeds belangrijker. Op
deze vlakken richt het Rots en
Waterprogramma zich. Het leert kinderen
en jongeren op een authentieke manier
samen werken, samen spelen en samen
leven.
Wat willen we kinderen leren?
Rots en Water leert kinderen en jongeren
op een speelse manier over hun
kwaliteiten en talenten. Ze leren te
vertrouwen op hun lijf en hun gevoel. Het
doel is om vanuit kracht en rust contact te
maken met anderen, zonder hierbij jezelf
te verliezen.
De training is erg effectief omdat er echt
wordt geoefend. Hierdoor snappen de
kinderen niet alleen waar het over gaat; ze
ervaren het vooral! Dat maakt de training
niet alleen nuttig, maar ook leuk. Hiermee
onderscheidt het Rots en
Waterprogramma zich van andere sociaal
emotionele trainingen.

Hoe kunnen we jongeren
zelfrespect en respect voor
anderen bijbrengen zonder
voorbij te gaan aan hun
natuurlijke behoefte om te
bewegen?
Voor wie is Rots en Water bedoeld?
Het Rots en Waterprogramma is geschikt
voor alle groepen van het basisonderwijs.
Al vanaf groep 1 kan worden begonnen
met de eerste beginselen van het
programma. Rots en Water komt ten
goede aan de sociale contacten en het
onderlinge vertrouwen binnen een groep
en wordt daarnaast ingezet bij (individuele)
problematiek als faalangst, explosiviteit,
pesten en concentratieproblemen.
Autisme
Het Rots en Waterprogramma is ook
bijzonder geschikt om kinderen met een
autistische spectrum stoornis te
begeleiden. Het werkelijke oefenen helpt
hen bij het integreren van de technieken in
hun handelingsrepertoire.

Hoe is de training opgebouwd?
Rots en Water is een fysieke training. Het
grootste gedeelte van de tijd wordt er
geoefend. De vele oefeningen zijn gericht
op het vergroten van het
lichaamsbewustzijn en het inzicht in
emoties en gedrag. Door gerichte vragen
en korte gesprekken worden kinderen
uitgenodigd om over zichzelf en anderen
na te denken. Zo groeit de zelfkennis,
zelfbeheersing en het zelfvertrouwen. Dat
zijn de drie fundamenten van de training.
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✓ Zelfbeheersing

✓ Concentratie

✓ Grenzen

✓ Zelfvertrouwen

✓ Contact maken

✓ Sociaal zijn

✓ Zelfreflectie

✓ Sterk staan

✓ Voor jezelf opkomen

Waarom Rots en Water werkt
Hoe leert een kind lopen en praten? Met vallen en opstaan. Zonder na te denken over wat
goed of fout is. Kinderen leren door te ervaren. Het Rots en Water programma is
gebaseerd op deze fysieke beleving. We leven per slot van rekening in ons lichaam.
De thema’s en doelstellingen van het programma worden aangeboden met behulp van
lichamelijke oefeningen, stoei- en rollenspellen. De technieken worden echt in het lichaam
en gedrag opgenomen. Zo gaat het leren niet alleen snel, maar heeft het ook een
diepgaand effect.
Tijdens de training is er ruime
aandacht voor thema’s als grenzen,
concentratie, presentatie, omgaan
met conflicten en contact maken.
Deze thema’s kunnen tegelijkertijd in
de training aanwezig zijn. Ieder mens
is uniek waardoor dezelfde oefening
voor verschillende personen een
ander doel kan hebben.

Na een Rots en Watertraining kunnen kinderen
omgaan met anderen zonder dat ze zichzelf
daarbij verliezen. Ze kunnen luisteren naar hun
lichaam en daardoor ook naar hun gevoelens.
Kinderen leren technieken om keuzes te maken
in alledaagse situaties. Ze leren hoe het voelt om
dit te doen vanuit kracht, rust en met
zelfvertrouwen.

Scholen, jeugdhulpverlening en
individuele trajecten
Rots en Water is uitermate geschikt om op scholen, rebounds en andere vormen van
jeugdhulpverlening in te zetten. Ruwe Pit verzorgt Rots en Water trainingen in groepen op
basis van consult èn preventief-pedagogisch als onderdeel van het sociaal emotionele
beleid. Daarnaast leent het programma zich uitstekend om groepen of individuele
kinderen met een speciale hulpvraag te begeleiden.
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Een op maat traject op school
Trainingen op basis van een specifieke hulpvraag worden altijd op maat gemaakt aan de
hand van een intake met betrokken leerkrachten, zorgteam en/of directie.
Bij een specifieke hulpvraag van de groep vinden we het belangrijk om ook met de
leerkracht individueel te werken. Deze is immers ook onderdeel van het systeem en kan
dus zelf ook een enorme bijdrage leveren aan het groepsproces.
Krachtige partner bij de implementatie van Rots en Water op scholen
Het programma wint aan kracht als het structureel wordt ingezet. Ruwe Pit is de partner
bij uitstek om hier vorm aan te geven. We leiden leerkrachten op tot trainer, coachen
betrokken leerkrachten en werken samen met scholen aan het formeren van stuurgroepen
die een doorgaande lijn kunnen waarborgen.
Daarnaast hebben we uit jarenlange ervaring de beste oefeningen en technieken gehaald
en gebundeld in een krachtige 10-weekse training genaamd Tien! Deze training bereikt
het team, de ouders, de betrokken leerkrachten en, bovenal, de leerlingen. Zo dragen we
bij aan de structurele invoering van Rots en Water op scholen.

Nick van Deudekom | Internationaal spreker, trainer en coach,
leraar, schrijver, denker, doener en levensgenieter.

Ruwe Pit
Je hebt alles al in je. Ik ben er van overtuigd dat iedereen een
kern van talenten in zich heeft om zijn of haar dromen en doelen
te bereiken. Als leraar, trainer en coach ben ik al ruim tien jaar
werkzaam in het onderwijs, de particuliere sector en het
bedrijfsleven. Ik kijk en luister, vraag me af wat er gebeurt in
bepaalde situaties en hoe ik daar waarde aan kan toevoegen.
Met de nodige humor en lef en met een aanstekelijk gevoel voor
actie zet ik je vervolgens in beweging.

Persoonlijk leiderschap.
Als trainer en coach ga ik op zoek naar je intrinsieke motivatie.
Mijn werk is gebaseerd op universele principes die je kunt
inzetten om de doelen te bereiken die jij wilt. Door letterlijk te
bewegen breng ik je in contact met je overtuigingen,
kernkwaliteiten en missie.

“Nick is één van de Masters Instructors van het Rots en
Water Instituut. Hij verzorgt voor ons mede de Eén
Dags Introductie Training en de 3-daagse opleiding tot
Rots en Water trainer. Hij is mede-auteur van het boek
‘Rots en Water Basisschool Schoolbreed’.
Nick schept op enthousiaste wijze een sfeer van
vertrouwen. Hij werkt duidelijk, rustig en inspirerend”.
Freerk Ykema, oprichter van het Rots en Water/Gadaku
instituut
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