
Actieve sociale 
competentietraining

Tijdens deze training krijgen jongeren inzicht 
in de:

Rots kwaliteiten:
 Voor jezelf opkomen
 Je grenzen op een positieve manier 

aangeven
 Steviger in je schoenen staan
 Vertrouwen in jezelf

Water kwaliteiten: 

 Meer rust krijgen in je hoofd of lichaam
 Mee bewegen met de ander
 Respect hebben voor de grenzen van de 

ander 
 Samen spelen en samen werken
 Jezelf of jouw idee aanpassen i.p.v. 

vasthouden aan je idee

Een psychofysieke sociale 
competentietraining voor jongeren op 

basis van de principes van Rots en 
water. 

Jongeren leren voor zichzelf zorgen in 
relatie tot de ander, met respect voor 

zichzelf en de ander.

Deze weerbaarheidstraining bestaat 
uit ervaringsmomenten voor de 

jongeren én een info-oudermoment. 
Er is ook één individueel 

vervolggesprek, inbegrepen.

DOELGROEP
Jongeren in het secundair onderwijs.

DATA
1 online infomoment, via Teams:
Maandag 9 januari 2023

7 sessies op donderdagavond:
✓ 12 - 19 - 26 januari 2023
✓ 2 - 9- 16 februari 2023
✓ 2 maart 2023
Telkens van 17u00-18u30 in de Kommel
Gen. Maczekplein 28, 700Tielt

Deze training kwam tot stand, dankzij
de samenwerking met:

Praktijk voor integratieve gezondheidszorg 
InJekrAcht!

Klinisch psychologe, creatief therapeute Marjolein 
Devriendt

Erkend door de psychologencommissie: 812110620
Visumnummer: 810324-338-82 Rizivnummer:7-01965-24-000

Ondernemingsnummer: 084115460



TRAINING VOOR JONGEREN
De 7 sessies zijn opgebouwd rond zes 
basisnoden. Als deze noden beter ingevuld 
geraken, groeit de jongere op het vlak van 
sociale vaardigheden. 

1) “Ik ben welkom!”

2) Ik vraag/neem wat ik nodig heb. 
Thema: “Ik heb vertrouwen”

3) Ik ontdek mijn grenzen,
Ik geef mijn grenzen aan,
Ik respecteer de grenzen van de ander.
Thema: “Ik heb controle” – “Ik hou 
rekening met de ander”

4) Ik ontdek wat voedend en niet voedend 
is voor mij, in relatie tot de ander.
Thema: zelfreflectie

5) Ik ben succesvol en neem veilige risico’ s.
Thema: ”Ik durf en kom in actie”

6) “Ik weet wat ik kan en wie ik ben”. 
Ik kies mijn eigen weg, met respect voor 
de ander.

WERKVORMEN
✓ Methodiek Rots- en water: 

https://www.rotsenwater.nl/inhoud-
en-ontwikkeling/wat-is-rots-en-
water/

✓ Beweging en actie, zelfreflectie

TRAINERS

Rots- en watertrainer: Marjolein 
Devriendt - 0479 81 43 59
marjolein.devriendt@gmail.com   
http://www.psycholoog.be/marjolein.
devriendt/

Co-Rots- en watertrainer: Isabelle 
Vermarcke
https://groeidromen.be/

INSCHRIJVING
De kostprijs van de volledige training 
bedraagt 11 euro. Hiervoor krijgen 
jullie:
✓ 1 sessie infomoment (ouder & 

jongere)
✓ Intakegesprek= gratis 
✓ 7 sessies jongerentraining
✓ 1 individuele vervolgsessie 

(datum in overleg met trainer)

Inschrijven kan via volgende
QR-code of link:

https://forms.gle/x397yXm3AQFw
MhWYA

Je bent pas definitief ingeschreven 
als je 11€ overschrijft met naam van 
je kind en datum training op BE15 
7380 2792 7130 - BIC KRED BE BB van 
Marjolein Devriendt

https://www.rotsenwater.nl/inhoud-en-ontwikkeling/wat-is-rots-en-water/
https://groeidromen.be/
https://forms.gle/x397yXm3AQFwMhWYA

