
  

Cursus ‘Rots en water’ 
Beter voor jezelf kunnen opkomen, nee durven zeggen, laten zien wat 
jij wilt,  niet opgefokt raken of jezelf gek laten maken?  
 

 
De cursus Rots en water helpt jou om 
jezelf beter te begrijpen en meer op 
jezelf te vertrouwen. 
 
Kom je op voor jezelf en geef je duidelijk 
je grenzen aan? Of wil je dat graag 
leren? Of wordt  je bang of boos , verlies 
je snel jouw  zelfbeheersing of  ga  je 
vechten?  
 
Dan  is de training Rots en water echt 
iets voor jou. 
 

 

 
 
Voor wie is de cursus bedoeld? 
 
De training is bedoeld voor jongeren tussen de 10 en 12 jaar.  De groep bestaat 
uit maximaal 8 deelnemers. 
 

Leren van leeftijdsgenoten 
 
Een rots is standvastig. Water beweegt mee. 
Wat ben jij?  
 
Rots en water oefeningen zijn leuk, 
spannend en leerzaam. Je oefent samen 
met leeftijdsgenoten. Zo leren jullie met 
en van elkaar. Ook krijg je na iedere les 
opdrachten mee om ook alleen thuis te 
kunnen oefenen. 
 

De training wordt gegeven door twee 

gecertificeerde medewerkers van  MEE. 

Wat leer je tijdens de cursus? 
 

 Je leert anderen te 
begrijpen. Wat bedoelt die 
ander? Wat wil hij van me? 
Hoe reageer ik daarop? 

 Je  oefent om rustig te 
blijven en dat je “stop”/“ja” 
zegt wanneer jij dat wilt.  

 Je leert op je houding te 

letten en je lijf te leren 

kennen. 

 Je leert jezelf te verdedigen 
door middel van oefeningen. 



Wat wordt het? Rots of water of 
allebei?  
 
 
Hoe ziet de cursus eruit? 
 
De cursus bestaat ui 10 bijeenkomsten. 
 
Voor de start van de training zal er  een 
gesprek zijn met de trainers. Jij en je 
ouder(s) kunnen dan vertellen waarom jij  
mee wilt doen aan de training en wat jij 
wilt leren. 
 
Na 3 á 4 bijeenkomsten is er een 
informatiebijeenkomst voor alle ouders. 
 
Als de cursus is afgesloten horen wij 
graag van jou en je ouders wat jullie 
ervan vonden en wat je hebt geleerd. 
 

Kosten? 
 
Deze cursus is helemaal gratis.  
 
 

 
 
 
 
 

 

Of heb je nog vragen? 
 

 Dan kun je bellen naar MEE Brabant Noord. Maandag tot en met vrijdag van 
 9.00 tot 17.00 op telefoonnummer: 
 0416 67 55 00.  
 

 Even bij ons binnenlopen kan ook: 
Dillehof 71,  
4907 BG Oosterhout 
 

 Of mail je vraag naar: 
servicebureau@meebn.nl 
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