Beste Rots en Watertrainers,
Allereerst wens ik u namens het voltallige team van het Rots en Water Instituut een voorspoedig en vooral
gezond 2018!
Via deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van:
 De huidige ontwikkelingen binnen het Rots en Water programma:
o Nieuw praktijkboek (lessenboek driedaagse training)
o Ondersteunend leerlingboekje
o Vernieuwd videomateriaal
o Nieuw lessenboek Rots en Water Basisschool Schoolbreed
o Onderzoek
o Internationale ontwikkelingen
 Verloop accreditatie
 Trainingen 2018
Tevens vragen wij uw aandacht voor een vragenlijst ten behoeve van een onderzoek dat op dit moment wordt
uitgevoerd over het klassikale gebruik en de waardering van het Rots en Water basisprogramma op scholen.

Ontwikkelingen Rots en Water
Nieuw praktijkboek (lessenboek driedaagse training)!
Het praktijkboek neemt de trainer meer dan voorheen bij de hand en leidt
deze door het volledige programma. Het boek is herschreven, met 85
bladzijden uitgebreid, bevat nieuwe oefeningen en spelen en wordt
beschreven in 24 lessen van 90 minuten en in 48 lessen van 50 minuten. Het
boek bevat ook twee leerling contracten met specifieke leerdoelen ter
bevordering van de motivatie.
Het boek kan, alleen door de gecertificeerde Rots en Watertrainer die de
driedaagse training heeft gevolgd, worden besteld en is vanaf februari
beschikbaar. In februari geldt het kortingstarief van € 30,- per stuk (excl.
verzendkosten). Vanaf maart 2018 geldt de normale prijs van € 60,- per stuk
(excl. verzendkosten).
Bestellingen via info@rotsenwater.nl
Ondersteunend leerlingboekje!
Het nieuwe praktijkboek wordt ondersteund door een daarvoor speciaal
ontwikkeld leerlingboekje. Het bevat 15 samenvattingen met daarbij
passende vragen en verwerkingsopdrachten behorend bij het
basisprogramma (de eerste 15 themalessen van het nieuwe praktijkboek).
Het leerlingboekje is geschikt voor jongeren vanaf +- 10 jaar. Het werken met
dit boekje richt de aandacht van de leerling nog meer op het eigen leerproces
en de transfer naar het dagelijks leven van de leerling. Het vernieuwde
praktijkboek samen met het leerlingboekje kunnen voor een enorme
kwaliteitsverbetering zorgen en zijn een belangrijke ondersteuning voor de
Rots en Watertrainer.
Het leerlingboekje is voor trainers per 1 januari 2018 te bestellen:
25 exemplaren á € 80,80 exemplaren á € 220, - (excl. verzendkosten) en via info@rotsenwater.nl
Er is nieuw videomateriaal!
Eind 2017 is er nieuw videomateriaal beschikbaar gekomen. Het videomateriaal is niet langer op DVD
beschikbaar, maar is op speciale Rots en Water USB-sticks geplaatst. Er zijn nieuwe scènes toegevoegd, oude
scènes vervangen en er zijn nieuwe beelden van oefeningen die klassikaal worden uitgevoerd. In januari 2018
geldt voor Rots en Water trainers een kortingstarief en kan de USB-stick voor € 35,- worden besteld. Na
januari zullen de normale kosten worden gehanteerd á € 65,- per stuk (incl. verzendkosten).
Bestellingen via info@rotsenwater.nl

Nieuw lessenboek Rots en Water Basisschool Schoolbreed
Dit boek bevat voor elk leerjaar, vanaf groep 1 t/m groep 6, een volledig uitgeschreven tien- of twaalf
lessenplan. Het sluit naadloos aan op het nieuwe Rots en Water praktijkboek dat zich richt op leerlingen uit
groep 7-8 en ouder. De oefeningen en spelen zijn eenvoudig van karakter, makkelijk te geven en ondersteunen
de kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Door diverse oorzaken is de productie van dit boek, waar
door velen al zolang reikhalzend naar uit wordt gekeken, enige tijd stil komen te liggen. Verwachte leverdatum
mei 2018.
Onderzoek
Het PO onderzoek (deelname 1203 leerlingen) is inmiddels afgerond. De positieve resultaten komen overeen
met eerder uitgevoerd (wetenschappelijk) onderzoek. Het definitieve wetenschappelijke artikel bevindt zich in
de afrondende fase en zal begin 2018 ter publicatie worden aangeboden.
Het VMBO onderzoek (deelname brugklassen van 12 scholen), is gestart in 2016, en is op dit moment in volle
gang. De eerste geluiden lijken ook hier weer erg positief te zijn.
In 2016/17 heeft er een onderzoek naar Rots en Water plaatsgevonden op het Sondervick College te Veldhoven
(VO brugklas, deelname 242 leerlingen). De resultaten zijn zeer positief en zijn gepubliceerd op onze website.
Klik hier voor het hele artikel.
Op dit moment vinden er diverse procesevaluaties plaats (voor zowel de doelgroep als de uitvoerders). Aan het
einde van deze nieuwsbrief vindt u hiervoor een vragenlijst.
Internationale ontwikkelingen
In 2018 wordt het aantal landen waar Rots en Water trainers
worden opgeleid wederom uitgebreid. Naast de bekende landen
zoals Australie, Nieuw Zeeland, Engeland, Taiwan en Curaçao
zullen dit jaar ook leraren worden opgeleid in o.a. Zweden en
Schotland en wordt er gewerkt om trainingen mogelijk te maken
in onder andere Peru, Canada en China.
Tevens zullen er in het kader van ontwikkelingshulp speciale
trainingen plaatsvinden in Kibera/Nairobi (Kenia/Afrika). Deze
worden in samenwerking met Stichting4Life georganiseerd en
zullen worden verzorgd door Master instructors Harriette
Modderman en Klaas van der Veen (Minsenwurk).

Verloop accreditatie
Gecertificeerde Rots en Watertrainers die als zodanig op de Rots en Water website staan vermeld worden
verwijderd indien deze in de afgelopen 4 jaar niet aan een opfris- en verdiepingsdag of Rots en
Waterspecialisatie hebben deelgenomen.
Om de kwaliteit van het Rots en Water programma te waarborgen, zullen wij in de toekomst naar alle
waarschijnlijkheid genoodzaakt zijn om deze verplichting te doen laten gelden voor elke gecertificeerde R&Wtrainer. Daarom adviseren wij dringend om in ieder geval binnen 4 jaar na het volgen van de 3-daagse
basistraining een opfris- en verdiepingsdag of een specialisatietraining te volgen.

Trainingen 2018
Opfris- en verdiepingsdagen 2018
Wederom staan er in 2018, op diverse locaties in Nederland, nieuwe eendaagse Rots en Water opfris- en
verdiepingsdagen gepland:
• 7 maart 2018 in Utrecht (voor inschrijven klik hier)
• 14 maart 2018 in Leek (inschrijven via Minskenwurk: www.minskenwurk.nl)
• 20 april 2018 in Heeze (voor inschrijven klik hier)
Rots en Water en psychosociaal trauma (tweedaagse)
24-25 (en 27-28) september 2018

Ook dit jaar vindt deze tweedaagse specialisatietraining plaats in Sportcentrum Oudenrijn in Utrecht. Opnieuw
heeft de training een internationaal karakter; zo komt Master instructor Tim Brenton (directeur Rock and
Water Central) speciaal overvliegen vanuit Australië. Het Nederlandse gedeelte van de training zal worden

verzorgd door de zeer ervaren Master instructor Harriette Modderman (Minskenwurk/Groningen).
Meer informatie: Klik hier
Voor een interview met Harriette Modderman: Klik hier
Inschrijven? Klik hier
Let op:
·
Deze training vindt slechts 2 x per jaar in dezelfde week plaats, er is dus maar een beperkt aantal plekken.
·
Het is verplicht om eerst de scholing tot Rots en Watertrainer te volgen alvorens je kunt inschrijven voor deze training.

Rots en Water Consult: introductie, implementatie en borging schoolbrede aanpak (eendaagse)
27 juni 2018

Deze training is bedoeld om leerkrachten en schoolteams te ondersteunen bij de introductie en implementatie
van het Rots en Water programma binnen de school. De training wordt gepresenteerd door Master instructors
Eric Kok en Nick van Deudekom.
Meer informatie: Klik hier
Rots en Water voor kinderen en jongeren met fysieke beperkingen (eendaagse)
9 maart 2018

Op 9 maart as. vindt wederom een zeer inspirerende eendaagse training plaats met een schat aan oefeningen
en inzichten die de Rots en Watertrainer toont hoe Rots en Water ook voor het kind met fysieke beperkingen
kan worden ingezet. De training wordt gepresenteerd door Master instructor Jordy Heinsdijk.
Meer informatie: Klik hier
Voor de trailer van deze training: Klik hier
Geïnteresseerd? Inschrijven kan hier
Rots en Water Advanced Verdiepingsdag
8 juni 2018

Deze bijzondere training heeft een exclusief karakter en is alleen toegankelijk voor de gecertificeerde Advanced
Rots en Watertrainer. De dag wordt gevuld met een scala van inspirerende, praktische presentaties, allen
gepresenteerd door Advanced en Master trainers. Een absolute aanrader voor iedere Advanced trainer!
Let op: Deze training is uitsluitend bedoeld voor Advanced trainers. Benieuwd hoe u Advanced trainer kan worden? Klik hier

Buiten de hierboven genoemde trainingen om worden er uiteraard het hele jaar door de volgende tweedaagse
specialisatie trainingen aangeboden: R&W en autismespectrum stoornissen, R&W Focus op meisjes en
vrouwen, R&W Basisschool Schoolbreed.

Vragenlijst
Wij voeren momenteel een onderzoek uit naar het klassikaal gebruik van het Rots en Water basisprogramma
op Nederlandse scholen (na deelname aan de 3-daagse R&W basistraining) en de waardering ervan. Hiervoor
hebben wij jullie hulp nodig!
 Bent u werkzaam op een Nederlandse school (PO, VO of SO)?
 En heeft u de 3-daagse basistraining gevolgd?
 En gebruikt u Rots en Water klassikaal op school?
Indien het antwoord op bovenstaande vragen steeds ja is, dan zouden wij u willen vragen om onderstaande
vragenlijst in te vullen:
De vragenlijst is ook op een smartphone of tablet in te vullen. Tevens maakt u kans op één van de drie
bol.com waardebonnen t.w.v. € 30,-.
Hartelijke groeten en wellicht tot ziens op één van deze trainingen,
Freerk Ykema
Directeur Rots en Water Instituut NL/Gadaku Institute
Ontwikkelaar/presentator Rots en Waterprogramma

