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Naam: ________________________  

Richtlijnen voor de ‘Cyclusshow®’  

Opleiding en bijscholing 

De MFM-begeleidster erkent de richtlijnen voor de opleiding en bijscholing voor de MFM-begeleidster. 
De meisjesworkshop, “Cyclusshow®”, alsmede de voordracht voor ouders, mogen alleen worden 
gegeven door begeleidsters die een geldig certificaat hebben. 

De opleiding tot MFM-begeleidster mag alleen worden gegeven door de auteur of de personen die 
door haar hiermee belast zijn. 

Uitvoering van de workshops “Cyclusshow®” en de voo rdracht voor ouders 

De workshop voor meisjes “Cyclusshow® - de geheime code van mijn lichaam op het spoor” en de 
voordracht voor ouders zijn gestandaardiseerd. 

De MFM-begeleidster erkent de standaard voor de uitvoering van de meisjesworkshops en de 
voordracht voor ouders, zoals vastgesteld in de respectievelijke handleidingen. Ze verklaart geen 
wijzigingen aan de inhoud en het onderricht van de workshop aan te brengen. 

Nationale MFM-centrale  

De begeleidster is rechtstreeks aan de nationale MFM-centrale verbonden. 

Public relations 

De PR-werking voor de uitvoering van het MFM-aanbod gebeurt plaatselijk volgens de uniforme 
richtlijnen van de MFM-centrale en met het officiële MFM-materiaal. MFM-begeleidsters gebruiken het 
gemeenschappelijk logo. 

Onkosten voor het MFM-aanbod 

Het MFM-aanbod (cyclusshow en voordracht voor ouders) is normaal tegen betaling. De MFM-
centrale stelt verplichte tarieven voor de vergoeding vast en deelt ze in een brief mee aan de scholen 
of instellingen die een workshop aanvragen. Vrijstellingen van de verplichting om de kosten te 
vergoeden worden met de MFM-centrale overeengekomen. 

Statistieken  

De MFM-begeleidster stemt in met de statistische controle van het uitgevoerde MFM-aanbod. 
Daarvoor stuurt deze ongevraagd de voltooide statistische registratie niet later dan 15 december van 
elk jaar naar de MFM-centrale.  

Feedback  

De MFM- begeleidster is verplicht aan het einde van elke workshop de gestandaardiseerde 
geschreven feedback te geven. De feedbackbladen blijven gedurende ten minste drie jaar bij de 
begeleidster. Ze kunnen door de MFM-centrale worden opgevraagd.  
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Licentie- en beheersvergoedingen  

Elke MFM-begeleidster aanvaardt een licentie- en beheersvergoeding van € 20 per workshop te 
storten. Na het doorgeven van de statistieken wordt ten laatste vóór 15 december van elke jaar het 
bedrag gestort op de rekening van JIL vzw BE50 9731 8284 3418 met vermelding ‘Cyclusshow’. 
 

Deze vergoeding kan worden aangepast als de tarieven stijgen.  

Gegevensopslag  

De begeleidster stemt in met het verzamelen en opslaan van haar gegevens voor interne doeleinden 
van de vereniging, met name van de voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-
mailadres en beroep.  

Geactualiseerd certificaat  

De begeleidster stemt in met het tonen van een geactualiseerd certificaat op vraag van de MFM-
centrale.  

Verzekering  

Een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering wordt door deze richtlijnen niet vastgelegd.  

Einde van de geldigheid van het certificaat  

Bij grove schendingen van de MFM-richtlijnen of schade aan het imago van MFM wordt de toelating 
om het MFM-aanbod uit te voeren afgenomen en eindigt de geldigheid van het certificaat.  

 

Ik erken de MFM-richtlijnen 

 

Plaats, datum:  ____________________________  

 

Handtekening:  ___________________________  

 

 


