Beste Rots en Watertrainers,
Allereerst wensen wij u namens het voltallige team van het Rots en Water Instituut een sportief, liefdevol en
vooral gezond 2019 toe!
Via deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van:
 Terugblik 2018: groei in binnen- en buitenland
 Verloop accreditatie
 De huidige ontwikkelingen binnen het Rots en Water programma:
o Resultaten en voortgang wetenschappelijke onderzoeken (PO & VO)
o Nieuwe R&W specialisatie trainingen
o Rots en Water en ZIEN!
o Leerlingenboekje deel 2
o Rots en Watertraining Minskenwurk
o Nieuwe Rots en Water shirts
 Trainingen 2019
 Internationale ontwikkelingen en ontwikkelingswerk

Terugblik 2018 – groei in binnen- en buitenland

Het jaar 2018 is in veel opzichten voor Rots en Water een bijzonder positief jaar geweest. We merken dat de
vraag naar het Rots en Water programma in alle werkvelden toeneemt. Zowel in Nederland als in het
buitenland zijn er het afgelopen jaar meer trainingen in een groeiend aantal landen gegeven. De psychofysieke
methodiek van het Rots en Waterprogramma, het zowel preventieve als curatieve karakter van het programma
en het brede pedagogische spectrum dat het bestrijkt, blijkt wereldwijd aan een grote behoefte te voldoen.

Belangrijk: verloop accreditatie

Om de kwaliteit van het Rots en Water programma te waarborgen en te voldoen aan de kwaliteitseisen binnen
het onderwijs zullen per 1 januari 2019 alle gecertificeerde Rots en Water trainers binnen 4 jaar na certificering
verplicht worden om een Opfrisdag of een specialisatietraining te volgen. Dit stelt trainers in staat om bij te
blijven met de laatste ontwikkelingen binnen het programma en om de nieuwste inzichten uit verschillende
werkvelden te krijgen. Het dient ter herinnering van alle belangrijke elementen uit het programma en draagt bij
aan het verbeteren of bijschaven van de uitvoering van het programma. Indien dit niet gebeurt, verliest de
trainer zijn of haar certificering en is hij of zij niet meer geaccrediteerd om R&W-lessen te verzorgen (op school
of binnen een eigen bedrijf/organisatie).

Ontwikkelingen Rots en Water
Resultaten en voortgang wetenschappelijke onderzoeken

Primair Onderwijs
De positieve wetenschappelijke onderzoeksresultaten van het Rots en Water programma
in het PO (groep 6, 7 en 8) worden in maart 2019 in een wetenschappelijk magazine
gepubliceerd. Daarna zullen de resultaten in binnen- en buitenland via verschillende
media, de Rots en Water website en het forum aan een breder publiek worden
gepresenteerd.
Voortgezet Onderwijs
Het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van Rots en Water in het VMBO is volop gaande. Op dit
moment bevindt het onderzoek zich in jaar 3 van de 4. Verspreid over twee jaar krijgen leerlingen in het VMBO,
startend in de brugklas, 2.000 minuten (22 lessen van 90 minuten of 44 van 45 minuten) Rots en Water lessen.
Na de laatste nametingen, voorjaar 2019, wordt gestart met de analyses. De eerste resultaten zullen naar
verwachting in 2020 bekend worden gemaakt. Voor de geïnteresseerden wordt er op onze website
(www.rotsenwater.nl) bij ‘Het laatste nieuws’ verwezen naar de voortgang van het onderzoek.

Nieuwe R&W specialisatie trainingen

Rots en Water gezinstraining
Al enige jaren is er door verschillende R&W Mastertrainers en psychologen gewerkt aan een
specialisatietraining voor Rots en Watertrainers die met gezinnen (willen) werken. De training zal worden
ondersteund door oefeningen voor het hele gezin en een werkboek waarin ouders/verzorgers, op basis van
Rots en Water principes, handvatten krijgen aangereikt.

Rots en Water training voor het SO en werken met kinderen met een verstandelijke beperking
Er zal eveneens een nascholingsdag worden georganiseerd voor Rots en Water trainers werkzaam in het SO,
met specifieke aandacht voor kinderen met een verstandelijke beperking. Ook deze training zal worden
ondersteund door een reader.
Voor beide trainingen zijn de precieze data nog niet bekend. Mocht u geïnteresseerd zijn en op de hoogte willen
blijven van deze trainingen, dan kunt u dit laten blijken door een e-mail te sturen naar
d.vaneldik@rotsenwater.nl. U wordt dan op een interesselijst geplaatst, waarna u als eerste te horen zult
krijgen wanneer de trainingen zullen plaatsvinden.

Rots en Water en ZIEN!

Het pedagogisch leerlingvolgsysteem ZIEN! wil op verzoek van scholen Rots en Water graag opnemen in hun
verwijzingstabel. Momenteel zijn we in gesprek over hoe we dit vorm gaan geven. ZIEN! signaleert eventuele
sociaal-emotionele onderwijsbehoeften waardoor een leerkracht, die tevens Rots en Water trainer is, wordt
geholpen in het kiezen van de oefeningen die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Deze
extra ondersteuning zou het nog toegankelijker maken om zowel preventief als curatief te werken met het
R&W programma.

Leerlingenboekje deel 2

In januari 2018 is het ondersteunend leerlingenboekje deel 1 (les 1
t/m 15 van het Praktijkboek) met succes geïntroduceerd. Eind 2018
is het nieuwe leerlingenboekje deel 2 (les 16 t/m 24) uitgebracht.
Het bevat 9 samenvattingen met daarbij passende vragen en
verwerkingsopdrachten en is geschikt voor jongeren vanaf +/- 13
jaar (VO). Het full colour boekje wordt ondersteund door leuke
illustraties die hier speciaal voor zijn ontworpen.
Het leerlingenboekje is voor trainers per 1 januari 2019 te
bestellen:
25 exemplaren á € 80,80 exemplaren á € 220,Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Bestellen kan via
info@rotsenwater.nl

Rots en Water trainingen Minskenwurk

In 2018 is in goed overleg de samenwerking met Buro Weerbaarheid beëindigd. Dat betekent dat V.O.F.
Minskenwurk vanaf 2019 in Friesland en Groningen de enige geaccrediteerde instantie is die, in partnership
met het Gadaku Instituut, de Rots en Watertrainingen mag verzorgen.
Expertisedag
Op 28 maart 2019 organiseert Minskenwurk de expertisedag ‘Bewegen, Gedrag en Leren’. Voor meer
informatie zie www.minskenwurk.nl

Nieuwe Rots en Water shirts

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het design van de nieuwe Rots en
Water shirts. Het nieuwe shirt krijgt een andere pasvorm en wordt voorzien van
het nieuwe Rots en Water logo. Tevens komt er, op menig verzoek, een aparte
dames- en herenlijn. Mocht u op de hoogte willen blijven van de status van de
nieuwe shirts, dan verzoeken we u graag een e-mail te sturen naar
m.mannaart@rotsenwater.nl. U zult dan op de hoogte worden gehouden van
een eventuele leverdatum en prijzen.

Trainingen 2019
Opfrisdagen 2019

Wederom staan er in 2019, op diverse locaties in Nederland, nieuwe eendaagse Rots en Water opfris- en
verdiepingsdagen gepland:
• 6 februari 2019 in Utrecht (vol geboekt)
• 27 maart 2019 in Leek (inschrijven via Minskenwurk: www.minskenwurk.nl)
• 5 april 2019 in Heeze (voor inschrijven klik hier)
• 8 mei 2019 in Utrecht (voor inschrijven klik hier)

Rots en Water en psychosociaal trauma (tweedaagse)
10-11 (en 7-8) oktober 2019

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 Trainer 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 via de 3-daagse basistraining alvorens je kunt
inschrijven voor deze training.

Rots en Water voor kinderen en jongeren met fysieke beperkingen (eendaagse)
29 maart 2019

Op 29 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 Trainer Jordy Heinsdijk.
Meer informatie: Klik hier
Voor de trailer van deze training: Klik hier
Geïnteresseerd? Inschrijven kan hier

Rots en Water Advanced Verdiepingsdag
7 juni 2019

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 presentaties, allen gepresenteerd
door Advanced en Master trainers. Ook dit jaar zal er een presentatie worden verzorgd door een ervaren
Master Instructor uit Australië, Ray Messer. Een absolute aanrader voor iedere Advanced trainer!
Let op: Deze training is uitsluitend bedoeld voor Advanced trainers. Benieuwd hoe u Advanced trainer kunt 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.

Internationale ontwikkelingen

Naast de trainingen in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en Taiwan worden er
naar verwachting in het nieuwe jaar trainingen gepland in Duitsland, Zweden, Turkije, China, Afrika, Peru en
Haïti (zie onderstaande nieuwe ontwikkelingen).

Peru

Ondersteund door de Nederlandse ambassade in Peru zijn er contacten gelegd en netwerken
ontstaan met verschillende ambassades, ministeries, privé scholen en de bedrijfswereld.
Rots en Watertrainsters Margreet de Boer en Rebeca
Duarte hebben sinds 2017 belangrijk opbouwend werk
verricht en diverse presentaties verzorgd. Zij hebben veel
ervaring opgedaan in het werken in vrouwenshelters
(zogenaamde ‘Hogars’) en het trainen van vrouwen in
Iquitos in het Amazonegebied. Afgelopen jaar is Freerk
Ykema verschillende malen in Peru geweest en heeft hij
zelfs de First Lady van Peru enthousiast gemaakt. In 2019
zullen de eerste trainingen in Peru van start gaan.
Doelstelling aldaar is een landelijke implementatie van Rots
en Water binnen het onderwijs, jeugdzorg en hulpverlening
met een bijzondere focus op het terugdringen van geweld
tegen vrouwen en pesten op school.
Het praktijkboek van de 3-daagse training, beide bijbehorende leerlingenboekjes, de Rots en Water posters en
het videomateriaal zijn door Rebeca Duarte volledig in het Spaans vertaald. Rots en Watertrainster Carolina
Fredes heeft hierbij als meelezende corrector gefunctioneerd. De boeken worden voorzien van nieuwe foto’s
met deels Peruaanse jongeren en zullen in kleur worden uitgegeven.





Verdeeld over het land zullen er in 2019 pilots plaatsvinden in Lima, Piura, San Martin, La Libertad en
Ayacucho.
De eerste 3-daagse basistraining zal in februari door Freerk Ykema worden gegeven op het Markham
College in Lima.
De opperrechters van Lima worden via een Eén Dag Introductie Training (EDIT) getraind.
Een werkgroep van de Verenigde Naties, die zich richt op terugdringing van geweld tegen vrouwen zal
via een presentatie of korte training over Rots en Water worden geïnformeerd.

Turkije

Enkele jaren geleden heeft een groep leraren uit Turkije in het kader van het Erasmusproject de
3-daagse Rots en Water basistraining gevolgd (voor een korte docu klik hier). Afgelopen jaar
heeft Advanced Trainster Gönül Dural in Turkije op een aantal universiteiten presentaties, workshops en
EDIT-en verzorgd. Leraren en beslissingsmakers zijn zeer positief over de psychofysieke aanpak, de vormende
waarde en de wetenschappelijk onderzoeksresultaten van het Rots en Water programma.
Begin februari vinden er verdergaande gesprekken plaats tussen het Rots en Water Instituut en de adviseurs
van de minister van Onderwijs met ook hier als doelstelling een brede implementatie van Rots en Water in het
Onderwijs.

Argentinië

Het afelopen jaar heeft Rots en Watertrainster Carolina Fredes in haar geboorteland Argentinië
Rots en Water op enkele onderwijscongressen geïntroduceerd en contacten gelegd. Ook hier
werd het programma met veel enthousiasme ontvangen.

China

In enkele delen van China zijn momenteel contacten met scholen en organisaties. Het
praktijkboek is in het Mandarijn vertaald. Ook in China wordt de noodzaak gevoeld om in te
zetten op de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het afgelopen jaar heeft Mastertrainer Marcel Venis tijdens het eerste, zesdaagse Rots en Water zomerkamp
aan kinderen R&W lessen gegeven.

Ontwikkelingswerk
Kenia - Nairobi

Het afgelopen jaar hebben Mastertrainers Klaas van der Veen en Harriette Modderman in
Kibera, een sloppenwijk van Nairobi, 40 leraren opgeleid. Inmiddels hebben 1.000 kinderen Rots
en Water training gekregen. Dit jaar wordt de volgende stap gezet en zullen Klaas en Harriette een Advanced
Training verzorgen aan de gecertificeerde Rots en Water trainers. Ze zullen nieuwe docenten opleiden en
leerkrachten adviseren tijdens het geven van de training aan de leerlingen (coaching on the job). De trainingen
zijn een onderdeel van het prachtige werk dat Stichting4Life inmiddels tien jaar in Kibera verricht en bekostigd
door het Rots en Water Instituut in samenwerking met Stichting4Life en Minskenwurk.
Stichting4Life geeft kinderen en hun moeders in Kibera kans op een betere toekomst en behaalt daarbij
prachtige resultaten. Voor meer informatie: www.stichting4life.nl

Haïti

In het voorjaar zal Mastertrainer Bart Denaux een 3-daagse basistraining in Haïti presenteren.
Deze training vindt plaats in het kader van ontwikkelingswerk en zal door het Rots en Water
Instituut worden bekostigd.
Hartelijke groeten en wellicht tot ziens.
Rots en Water Instituut NL/Gadaku Institute
Rots en Waterprogramma

