De LEREN LEREN Methode is inhoudelijk beschermd middels copyright, internationale ISBN-registraties door
Instituut Kind in Beeld en is middels merkregistratie en auteursrecht intellectueel eigendom van Marion van de
Coolwijk.

Licentie reglement
Door het volgen van de opleiding LEREN LEREN Methode, heeft u het recht verkregen om als bevoegd trainer
van de LEREN LEREN Methode binnen de eigen school/praktijk met de verkregen inhoudelijke kennis en
materialen (werkbladen) te werken met eigen leerlingen/cliënten, met inachtneming van het wettelijke auteursen intellectueel eigendomsrecht en onder de volgende voorwaarden:

1. Rechten en plichten van een bevoegd trainer
1.a De juiste naamsvermelding is: LEREN LEREN Methode (met hoofdletters). Gebruik altijd deze
schrijfwijze om verwarring met andere `leren-leren-trainingen` te voorkomen en de merknaam juist weer
te geven.
1.b De verkregen licentie LEREN LEREN Methode geeft tot de eerstvolgende 1 augustus recht op:
- vermelding als trainer op de website met uw naam, plaats, website en e-mailadres;
- het ontvangen van de interne nieuwsbrief met nieuwe informatie/materiaal;
- het inkopen van boeken/materialen tegen korting;
- het gratis inloggen naar de downloads;
- deelname aan eventuele symposia, workshops en/of studiedagen;
- de mogelijkheid opleidingsdagen nogmaals te volgen (herhalen) tegen alleen locatiekosten;
- het voeren van het officiële jaarlogo op de eigen website.
- het persoonlijk, fysiek geven van het Basis Denksystemen programma aan volwassenen/binnen bedrijven.
- het persoonlijk, fysiek geven van het PO-programma aan jeugd.
- het persoonlijk, fysiek geven van het VO/MBO (12+)-programma aan studerende jeugd.
1.c Voorwaarden individuele trainingen
De prijs van een individuele training mag u zelf bepalen. Om de kwaliteit en uniformiteit te behouden, hebben
uw cursisten bij deelname aan een van de drie programma`s altijd recht op het volgende:
1.
2.
3.
4.

Het programma, zoals in de bijbehorende handleiding vermeld staat.
De bijbehorende werkbladen, instructie en werkvormen zoals vermeld in de bijbehorende handleiding.
Een etui met pen, 4 markeerstiften en 5 stabilostiften.
Het boek Beelddenken, visueel leren en werken
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1.d Licentiehouders kunnen boeken met korting inkopen (excl. verzendkosten) door een mail te sturen
naar: info@kindinbeeld.nl met het gewenste aantal boeken. Na betaling worden de boeken verstuur via DHL.
Het gaat om de volgende titels:
- Beelddenken, visueel leren en werken voor € 15,- per stuk (winkelprijs € 19,95)
- Werkboek Beelddenken voor jeugd voor € 12,50 per stuk (winkelprijs € 17,50)
1.e Licentiehouders kunnen geplande jeugdtrainingen doorgeven via: info@kindinbeeld.nl
Wij zetten deze data op de website www.lerenlerenmethode.nl met een link naar uw website. Zo kunnen
ouders/scholen/leerlingen direct zien waar en wanneer ze terecht kunnen voor een training.

2. De licentie LEREN LEREN Methode
2.a Een licentiejaar loopt van 1 augustus toe en met 31 juli het jaar erop. Elke aangesloten trainer met

een licentie ontvangt jaarlijks in juni een nota van € 95,- die voor 15 juli betaald moet zijn om de licentie
voor het nieuwe schooljaar te verlengen en de aansluitrechten, zoals vermeld in artikel 1b te behouden. U
ontvangt na betaling een nieuw licentie-jaarlogo met vermelding van het nieuwe schooljaar dat u mag
voeren, en de nieuwe inlogcodes voor de downloads.
2.b Indien u uw licentie niet verlengt, wordt u uitgeschreven uit ons bestand van licentiehouders.
Hierdoor vervallen de in artikel 1.b, 1.d en 1.e genoemde rechten. U blijft echter altijd bevoegd om
persoonlijk en fysiek met de opgedane kennis en verkregen materialen te blijven werken binnen uw
praktijk of school, waarbij wel de plichten en voorwaarden zoals vermeld in dit reglement van kracht
blijven. Het is na beëindiging van de licentie verboden het trainersjaarlogo te voeren op uw website of
andere marketinguitingen.
2.c Het is niet mogelijk om na stopzetting van uw licentie een later jaar opnieuw in te stappen.
Dit kan alleen als er in overleg met de rechthebbende eigenaar (delen van) de opleiding worden herhaald
tegen een nader te bepalen kostprijs.

3. Auteursrecht en intellectueel eigendom
3a. Het is elke opgeleide trainer wettelijk verboden om onderdelen, werkbladen en/of delen van teksten
uit de handleiding van de LEREN LEREN Methode over te nemen, te gebruiken en/of in te voegen in eigen
professionele producten (zoals opleidingen, studiedagen of in elke gedrukte vorm) onder een andere dan wel
dezelfde naam met het doel anderen op te leiden met een bevoegdheid om met (delen van) de kennis en
naamvoering van de LEREN LEREN Methode zelfstandig professioneel verder te gaan.
3.b Het is elke opgeleide trainer verboden de programma`s of onderdelen ervan digitaal of in welke
online-vorm dan ook aan te bieden;
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3.c Het is elke opgeleide trainer verboden de programma`s en/of onderdelen van de twee
jeugdprogramma`s PO, VO/MBO op enigerlei wijze aan te bieden aan volwassen. Er mogen ook geen
ouders/collega`s aanwezig zijn bij de jeugdtrainingen.
3.c.1 Uitzondering op 3.c is de Workshop LEREN LEREN Methode. Deze inhoudelijk vastgestelde
workshop mag onder vermelding van de naam `Workshop LEREN LEREN Methode` persoonlijk en fysiek
gegeven worden aan volwassenen als kennismaking met de LEREN LEREN Methode. De duur van de
workshop is één dagdeel en de inhoud ligt als volgt vast:
1. Uitleg over theorie en achtergronden van het het visuele en verbale denken
2. Aanleren van de Kleurmethode
3. Aanleren maken van de Conceptmap.
4. Inclusief het boek Beelddenken, visueel leren en werken
Let op: de Workshop LEREN LEREN Methode blijft altijd onder de restricties van artikel 3.a en 3.b.

Tot slot
Laten we er met elkaar voor zorgen dat de LEREN LEREN Methode de gewenste kwaliteit behoudt. Die
verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal. Alle opgeleide en bevoegde trainers, ook die binnen hun school met
deze methode werken, hebben de verantwoordelijkheid om zorgvuldig en op de juiste wijze om te gaan met de
inhoudelijke kennis en werkbladen. Samen kunnen we een verschil maken op het gebied van leren en
communiceren. Dank voor jullie vertrouwen!

Hartelijke groet,

Marion van de Coolwijk
Instituut Kind in Beeld
LEREN LEREN Methode
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