
1 Auteursrechterlijke informatie en algemene voorwaarden 

2Hands4Kids® is een gedeponeerd en geregistreerd merk in woord en beeld. De methode 

2Hands4Kids Hands-on rekenen en mag alleen gebruikt worden door gecertificeerde lesgevers in de 

2Hands4Kids Hands-on rekenen methode. 2Hands4Kids en 2Hands4Kids Hands-on rekenen als 

naam, als deel van een naam en in alle verschillende hieraan gebonden methodes, ongeacht het leer- 

of ontwikkelingsdomein is een door copyright beschermd eigendom van de auteur, Wendy Peerlings, 

alle verdere toepassingen en ontwikkelingen inbegrepen. Dit document bevat de begeleiderscursus 

van de  Hands-on rekenen methode voor rekenen©. Begeleiderscursus wil zeggen dat deze de 

noodzakelijke opleidingsinformatie bevat om de  Hands-on rekenen methode voor rekenen© toe 

te passen bij individuele kinderen en dit in de remediëring of in de eigen praktijk. Het bezit van 

deze originele cursustekst geeft de lezer enkel recht op het gebruiken van 2Hands4Kids Hands-on 

rekenen bij kinderen indien hiervoor direct of indirect geen enkele vergoeding gevraagd wordt. Om 

het recht te krijgen 2Hands4Kids Hands-on rekenen te gebruiken in de remedial teaching, het 

lesgeven aan kinderen, in bijlessen, therapiesessie of andere betaalde ondersteuning van het leren, 

dient de betrokkene die “2Hands4Kids Hands-on rekenen” gebruikt of gaat gebruiken, 

onvoorwaardelijk aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

1. Het aanvaarden en ondertekenen van de algemene voorwaarden om 2Hands4Kids Hands-on 

rekenen te gebruiken. 

Algemene voorwaarden: 

• Het erkennen dat de intellectuele eigendom van 2Hands4Kids Hands-on rekenen bij de 

oorspronkelijke auteur blijft. 

• 2Hands4Kids Hands-on rekenen geven betekent dat ondergetekende de volgende niveaus 

erkent: 

a. 2Hands4Kids Hands-on rekenen cursist: Elke deelnemer aan een  Hands-on rekenen 

cursus, opleiding of bijscholing die nog niet of niet langer aan de voorwaarde tot 

certificering voldaan heeft waarbij de 2Hands4Kids Hands-on rekenen enkel 

toegepast mag worden mits intervisie door een erkende 2Hands4Kids Hands-on 

rekenen lesgever tot het moment dat aan de certificeringsvereisten voldaan is. 

b. 2Hands4Kids Hands-on rekenen begeleider: Elke gecertificeerde begeleider die aan 

de certificeringsvoorwaarde voldoet: na het volgen van de volledige 18 uren 

basisopleiding, met inbegrip van opdrachten en mits jaarlijks een minimum van 6 uur 



bijscholing en/of intervisie, voor de periode van 12 maanden na (her-)certificering, 

de 2Hands4Kids Hands-on rekenen mag inzetten om kinderen te begeleiden.  

c. 2Hands4Kids Hands-on rekenen trainer / lesgever: Gecertificeerde, ervaren, erkende 

2Hands4Kids Hands-on rekenen trainer die een erkenning tot lesgever 2Hands4Kids 

Hands-on rekenen in handen heeft en bijgevolg – in overleg met de auteur en mits in 

achtneming van de auteursrechtelijke voorwaarden – 2Hands4Kids Hands-on 

rekenen trainingen, bijscholingen, vormingen, informatiemomenten en toelichtingen 

aan derden mag geven met als doel dat deze derden (cursisten, toehoorders, 

studenten e.a.) zelfstandig de 2Hands4Kids Hands-on rekenen aanpak kunnen 

inzetten bij anderen.  

• Het op erewoord bevestigen dat ondergetekende de 2Hands4Kids Hands-on rekenen visie, 

methode, aanpak, in welke vorm en vanuit welk domein ook, nooit zal commercialiseren, 

verkopen, aanpassen, uitbreiden, veranderen zonder voorafgaandelijke schriftelijke 

toestemming, m.i.v. auteursrechtelijke vergoeding, van de oorspronkelijke auteur. 

• Het op erewoord bevestigen dat ondergetekende de 2Hands4Kids Hands-on rekenen visie, 

methode, aanpak, in welke vorm en vanuit welk domein ook, nooit zal aanbieden in 

vormingen, lezingen, overlegmomenten van welke aard ook,  bijscholingen, lessen met als 

doel de deelnemers te scholen in de 2Hands4Kids Hands-on rekenen visie, methode, aanpak 

e.d. zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, m.i.v. auteursrechtelijke 

vergoeding, van de oorspronkelijke auteur én erkenning als 2Hands4Kids Hands-on rekenen 

trainer/lesgever. 

• Het volgen van de volledige 18 uren trainersopleiding inclusief terugkomdag en het goed 

afronden van de opdrachten en intervisie voor het behalen van het certificaat dat de cursist 

het recht geeft de 2Hands4Kids Hands-on rekenen zoals aangeboden in deze cursus, toe te 

passen onder erkenning van de algemene voorwaarden. 

• Jaarlijks minstens 6 uur bijkomende erkende vorming te volgen in 2Hands4Kids Hands-on 

(domein naar keuze) om op de hoogte te blijven van de vorderingen van de aanpak. 

Voor akkoord, Vanuit  Hands-on rekenen bevestigd door:    Wendy Peerlings 

Datum:        /       /     

Naam cursist:      Handtekening:  

 

 


