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Lees deze overeenkomst tussen jou en Mindfulness in Schools Project (MiSP) zorgvuldig door en druk 
deze af voor toekomstig gebruik. Door je aan te melden voor de .b trainersopleiding en deze te 
voltooien bevestig je dat je akkoord gaat met deze voorwaarden. 

1. INTELLECTUEEL EIGENDOM 

1.1 MiSP blijft te allen tijde eigenaar van het intellectuele eigendom van de .b-training en het 
bijbehorende cursusmateriaal. Je mag het materiaal dat in de cursus wordt aangeboden en online 
beschikbaar wordt gesteld via de MiSP Hub niet wijzigen, aanpassen, kopiëren, reproduceren, 
opnieuw publiceren, vertalen, beschikbaar stellen, verspreiden of distribueren, anders dan zoals 
beschreven in 1.3. 

1.2 Geen enkele cursus of cursusmateriaal, noch enig onderdeel daarvan, mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van MiSP.. 

2. COPYRIGHT VAN DE CURSUS BEHOORT TOE AAN MISP 

2.1 Gebruik van de verstrekte materialen: 

i) Materialen mogen niet worden gekopieerd of gedeeld, behalve voor lesgeven door MiSP-
gecertificeerde docenten. 

ii) Materialen mogen niet worden gewijzigd of aangepast zonder de specifieke 
toestemming van en in samenwerking met MiSP. 

2.2 De cursus omvat zes maanden gratis lidmaatschap van de MiSP Hub, waar al het lesmateriaal kan 
worden gedownload, samen met andere bronnen (zoals Engelstalige workshops). Aan het einde van 
de zes maanden zal het lidmaatschap beschikbaar zijn tegen een jaarlijkse vergoeding. De kosten 
hiervan zijn afhankelijk van jouw omstandigheden. Kijk hiervoor op de website van MiSP. 
 
Je kunt de .b training nog steeds geven als je geen lid bent van de Hub, maar je hebt geen toegang 
tot nieuwe materialen of andere bijgewerkte bronnen in de Hub. 
 
Je lidmaatschap van de MiSP Hub is exclusief voor jou als getrainde .b-leraar en mag niet worden 
gedeeld met andere leraren, inclusief degenen die zijn opgeleid om les te geven in het curriculum. Dit 
is tevens het geval als jouw werkgever of iemand anders voor jou heeft betaald om deel te nemen 
aan de trainersopleiding of betaald heeft voor de toegang tot de HUB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HET ONDERWIJZEN VAN HET .b CURRICULUM 
 
3. Om les te mogen geven in het curriculum moet je een certificaat hebben ontvangen van MiSP of 
een geautoriseerde partner. 

3.1 Je treedt op als zelfstandig docent, in eventuele publiciteitsmaterialen moet duidelijk zijn dat je 
bent opgeleid door MiSP of door een partner van MiSP en dat je geen medewerker van MiSP bent. 

3.2 Het is je eigen verantwoordelijkheid om de nodige verzekeringen te regelen die nodig zijn om de 
.b-training te geven. Je wordt niet gedekt door de MiSP-verzekering. 

3.3 De .b trainerscursus leert je om .b te onderwijzen aan leerlingen, maar voorziet niet in het trainen 
van mindfulness aan volwassenen (ook niet om anderen .b te leren onderwijzen). 

3.4 De eenvoudige, maar belangrijke oefeningen uit de .b training: Ankeroefening, Beditatie, 7/11 
zijn de enige oefeningen die buiten het curriculum aan leerlingen en collega's mogen worden 
geleerd. Wij verzoeken je daarbij te vermelden dat deze onderdeel uitmaken van het .b-curriculum 
van MiSP. 

3.5 Het .b-curriculum mag niet worden gegeven als een openbare cursus, d.w.z. vrij geadverteerd 
voor elke geïnteresseerde partij. Achtergrondkennis van de leerlingen die je lesgeeft is essentieel om 
hun veiligheid en welzijn te waarborgen. Scholen of onderwijsorganisaties bieden het noodzakelijke 
kader van beleid en procedures om jongeren te beschermen op een manier die een openbare cursus 
niet zou bieden.  

Om meer te weten te komen over hoe en waar je les kunt geven in .b, verwijzen we je naar deze 
pagina met veel gestelde vragen over het lesgeven in het .b-curriculum van MISP. 
 
3.6 Het is mogelijk dat je aan de slag gaat als zelfstandig docent, we kunnen je niet vertellen wat je 
moet rekenen. Het verschilt natuurlijk van regio tot regio en afhankelijk van de grootte van de groep, 
het type school, enz., We vragen alleen dat de vergoeding die je rekent redelijk en betaalbaar is voor 
alle scholen. Dit is de sleutel tot de integriteit van het werk dat we doen en ons doel om de 
toegankelijkheid en duurzaamheid van mindfulness-voorzieningen op scholen te vergroten. 
 
3.7 Het .b curriculum is ontworpen voor levering in een schoolklas en is niet geschikt om online te 
worden gegeven aan kinderen die zich niet in een klaslokaal op een school bevinden. Voor alle 
duidelijkheid: we staan niet toe dat opgeleide leraren dit curriculum online aanbieden aan leerlingen 
die op afstand inloggen vanuit hun eigen huis of andere omgeving. 
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MARKETING VAN DE .b TRAINING 
 
4. MiSP is de eigenaar van het intellectuele eigendom van de .b-training en het bijbehorende 
cursusmateriaal, zie clausule 1.1 
 
4.1 Je dient in al het publiciteitsmateriaal, d.w.z. websites, flyers en op sociale media, duidelijk te 
maken dat je hoewel je bent opgeleid door MiSP of door een partner van MiSP, geen medewerker 
van MiSP bent. 
 
4.2 Een 'Trained to Teach'-logo is beschikbaar voor gebruik op je website en in publiciteitsmateriaal. 
Deze mag op geen enkele manier worden gewijzigd of aangepast. Het MiSP logo en .b logo zijn 
handelsmerklogo's en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van MiSP, met uitzondering van .b-materialen die in de Hub worden geleverd. 
 
4.3  In je marketinguitingen van de .b-training verzoekt MiSP je te erkennen dat al het materiaal, 
inclusief het publiciteitsmateriaal dat op de Hub beschikbaar wordt gesteld, eigendom is van 
Mindfulness in Schools Project en een link naar de website van MiSP te vermelden in je 
marketing. www.mindfulnessinschools.org 
 
4.4 Om consistentie en kwaliteit te waarborgen, verzoekt MiSP je de richtlijnen voor marketing voor 
jouzelf en de cursus te lezen. Klik hier om deze richtlijnen te bekijken. 
 
4.5 5 Knip en plak geen afbeeldingen van de MiSP-website, vooral niet van kinderen/jongeren. 
 
4.6 De domeinnaam van je website mag geen .b, Paws b, dotbe, MiSP of enige andere bewoording 
bevatten om aan te geven dat je samenwerkt met Mindfulness in Schools Project. 
 
GEGEVENSBESCHERMING 
 
5. Persoonlijke informatie die door MiSP wordt verzameld en/of verwerkt, wordt gebruikt voor de 
doeleinden uiteengezet in de privacyverklaring en wordt bewaard in overeenstemming met de 
bepalingen van de “General Data Protection Regulation 2016/679”. 

ALGEMEEN 
 
6. MiSP heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen. 
Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website van MiSP. 

6.1 Ik ga ermee akkoord dat MiSP gebruik maakt van foto's en videobeelden die van mij zijn gemaakt 
tijdens MiSP-trainingen in publicaties, persartikelen, promotiemateriaal en op de website. Wil je 
liever niet dat MiSP op deze manier over foto's en videobeelden van jou beschikt, neem dan contact 
op met MiSP via onderstaand e-mailadres.  

Email: enquiries@mindfulnessinschools.org 

Uitgegeven door Mindfulness in Schools Project op 15 augustus 2017 
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