
 

versie 1.0 1 

Infoblad 
voor de deelname van externe personen aan het MFM-a anbod 
(workshops en voordrachten) 

 

Het MFM-aanbod is tot een kwaliteitsproduct ontwikkeld. Steeds meer mensen 
interesseren zich voor ons concept. Ons concept is echter auteursrechtelijk 
beschermd. Bovendien is het gebonden aan hoge kwaliteitseisen met inbegrip van 
vorming, certificering en bijscholingsplicht en het zich houden aan de MFM-
richtlijnen. De ervaring toont aan dat de aanbeveling en verspreiding van MFM vaak 
door enthousiaste volwassenen gebeurt, die de workshops of delen ervan konden 
meemaken. Om onze kwaliteitsproducten te beschermen is het nu nodig met dit 
infoblad de deelname van externe personen aan het MFM- aanbod te regelen. Het is 
echter goed om daarbij ook het voorgaande in gedachten te houden. 

Kijkstages  

Kijkstages bij volledige workshops zijn mogelijk voor leerkrachten die de workshop 
willen leren kennen om aansluitend op vragen te kunnen ingaan of om de inhoud uit 
te diepen. Kijkstages zijn ook toegelaten voor geïnteresseerden voor de vorming. In 
de andere gevallen volstaat het meestal, om een indruk te krijgen, aanwezig te zijn 
bij onderdelen van de workshop. 

• Bij alle kijkstagewensen moet de motivatie bevraagd worden. Als het alleen 
gaat om ideeën op te doen voor de eigen seksuele voorlichtingslessen of voor 
het eigen seksueelpedagogisch concept, is een kijkstage niet toegelaten. 

• Fundamenteel wordt verwezen naar de homepage, oudervoordracht en 
meisjesboek, die voor elke geïnteresseerde (ouderraad, leerkrachten, ouders) 
beschikbaar zijn. 

Schriftelijk noteren  is niet toegelaten. 

Geluidsopnamen  zijn niet toegelaten. 

Afzonderlijke foto-opnamen  voor interne doelen in de school en voor de pers zijn 
toegelaten. Daarbij is de schriftelijke toestemming van de ouders en leerlingen 
noodzakelijk. Fotografische documentatie van het verloop van de workshop is niet 
toegelaten. 

Filmopnamen  van diverse aard moeten vooraf toegestaan worden door de auteur 
van het project. 

GSM’s  moeten uitgeschakeld zijn. 

Bij presentaties voor pedagogisch personeel  mogen alleen enkele voorbeelden 
en materialen uit de workshop worden getoond, overigens verdient een PowerPoint-
presentatie de voorkeur op een live-presentatie. 
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Infoblad voor de deelname van externe personen aan het MFM-aanbod 
(workshops en voordrachten) 

 

Ik heb het “Infoblad voor de deelname van externe personen aan MFM-workshops en -voordrachten” 
ontvangen en er kennis van genomen. 

 

Naam:  __________________________________  

 

Plaats, datum:  ____________________________  

 

Handtekening:  ___________________________  

 

 


