
REGLEMENT Sensikids Beeldmerk  
 
Voor coaches die de korte beroepsopleiding Sensikids volgden is een beeldmerk beschikbaar.  
 
Begripsbepalingen Artikel 1  
In dit reglement wordt verstaan onder:  
 
a) Het platform: Platform Sensikids, gevestigd te Alkmaar. Een lijst met coaches die volgens de afspraken met 
Opleidingspraktijk Wijze Ouders/HSKids de cursussen Ik voel me Oké!, Ik ben Oké!, Power Pubers en Wijze 
Ouders geven; 
b) Controlerende instelling: Opleidingspraktijk Wijze Ouders/HSKids waarmee Stichting Wijze Moeders een 
overeenkomst heeft gesloten om controles in het kader van vermelding uit te voeren en het platform 
(adressenbestand) te beheren; 
c) De stichting, stichting Wijze Moeders te Alkmaar (tot 31 december 2015); 
d) Register: adressenlijst van gecertificeerde coaches, genaamd Platform Sensikids);  
e) Sensikids beeldmerk(en): het beeldmerk kwaliteitsmerk waarmee gecertificeerde coaches hun vermelding in 
het adressenbestand van Sensikids coaches aangeven. Tevens: het logo Sensikids/Wijze Ouders en 
HSKids/Wijze Ouders. Tevens het gebruik van de namen Ik ben Oké!, Ik voel me Oké! Power Pubers, Wijze 
Ouders/HSkids, Sensikids 
 
Bijlage 1 van dit reglement geeft een beschrijving van dit beeldmerk. 
 
Gebruik Sensikids-beeldmerk(en):  
Artikel 2  
1. Geregistreerde coaches die staan vermeld op de adressenlijst van coaches op www.sensikids.nl mogen op een 
niet misleidende wijze het Sensikids-beeldmerk(en) voeren gedurende de periode dat zij worden vermeld.  
 
2. Beeldmerk(en) Sensikids mogen alleen worden gevoerd door (onderdelen van) rechtspersonen die 
daadwerkelijk met goed gevolg de korte beroepsopleiding Sensikids coaching basis heeft gevolgd of eerder de 
basistraining Wijze Ouders/HS Kids en zich houdt aan diverse afspraken.  
 
3. Geregistreerde coaches zijn niet bevoegd het recht tot gebruik van het beeldmerk aan een derde over te dragen 
of aan een derde licentie hierop te verlenen.  
 
 
Verwijderen vermelding adressenbestand  
Artikel 3  
 
1. Indien de vermelding van een coach in het adressenbestand is doorgehaald, dient deze onmiddellijk te stoppen 
met het voeren op welke manier dan ook van het beeldmerk.  
 
2. De deelnemende coach van wie het recht ingevolge het in het eerste lid bepaalde eindigt, heeft geen recht op 
enige vergoeding van schade doordat materiaal voorzien van het beeldmerk niet meer mag worden gebruikt 
en/of moet worden aangepast.  
 
Misbruik beeldmerk Artikel 4  
 
1. Het gebruik van het beeldmerk door instellingen en personen die niet staan geregistreerd in het 
adressenbestand, wordt als misbruik aangemerkt.  
2. Foutief of misleidend gebruik van het beeldmerk wordt als misbruik aangemerkt.  
3. Geregistreerde instellingen zijn verplicht iedere inbreuk op het beeldmerk die hun ter kennis komt mede te 
delen aan de Controlerende Instelling.  
 
Artikel 5  
1. Een certificeerde coach waarbij de vermelding in de adressenlijst is doorgehaald, is conform artikel 3 in dit 

document verplicht per direct te stoppen met het voeren van een Sensikids-beeldmerk en dient binnen 48 uur 
na de schriftelijke kennisgeving van de doorhaling alle uitingen van het Sensikids-beeldmerk (o.a. op 
website) te hebben verwijderd.  

 



2. Ieder gebruik van de Sensikids-beeldmerk(en) wordt, in het kader van het in het tweede lid bepaalde, gezien 
als een aparte overtreding. Er volgt schriftelijk een reactie van Opleidingspraktijk Wijze Ouders/HSKids waarin 
vermeld wordt met welke consequenties rekening moet worden gehouden door de betreffende coach/instelling. 
 
3. Opleidingspraktijk Wijze Ouders/HSKids kan in een uiterst geval juridische maatregelen nemen om het 
gestelde in eerste lid af te dwingen. De hiervoor te maken kosten komen voor rekening van de in gebreke 
gebleven coach/instelling.  
 
4. Indien door of binnen de holding waar een geregistreerde coach/instelling valt, ten onrechte gebruik wordt 
gemaakt van het Sensikids-beeldmerk, kan de opleidingspraktijk de in lid 2 genoemde consequenties opleggen 
aan de gecertificeerde coach. Indien geen gehoor wordt gegeven aan de oproep van de Opleidingspraktijk het 
oneigenlijk gebruik van het beeldmerk te stoppen, kan de Opleidingspraktijk de vermelding van de betreffende 
coach doorhalen.  
 
Inwerkingtreding Artikel 6  
 

1. Opleidingspraktijk Wijze Ouders/HSkids is bevoegd dit reglement te wijzigen.  
 

2. Dit reglement treedt vanaf september 2015 in werking na vaststelling door Praktijk Wijze Ouders in 
overleg met het bestuur van stichting Wijze Moeders. 

 
3. Bijlage 1: Sensikids-kwaliteitsbeeldmerk Het onderstaande beeldmerk mag alleen door middel van de 

aangeleverde insluitcode worden toegepast.  
 
 

	  


