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Voor je ligt de studiegids van de unieke opleidingen van De Yoga Studio. 

Sinds 2008 verzorgen wij al gecertificeerde opleidingen en ruim 300

enthousiaste afgestudeerde yogi's gingen je voor. 

Of jij nu op zoek bent naar een opleiding om dieper in je yoga avontuur

te duiken. Om meer te weten komen over yoga filosofie, oude

geschriften, ayurveda, meridianen en chakras, meditatie en pranayama.

En daardoor yoga nog meer als levensstijl weet te integreren in je

dagelijks leven of dat je de ambitie hebt om je passie met andere te

delen, bij De Yoga Studio ben je aan het juiste adres. 

Tijdens al onze opleidingen is er ook veel aandacht voor jouw

persoonlijke ontwikkeling. Het is een persoonlijke ontdekkekingsreis die

leidt tot transformatie en waar je nog jarenlang met heel veel plezier op

terug kijkt.  
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AUTHENTIEKE
YOGA IN EEN
MODERN
JASJE

De yogaopleidingen van De Yoga Studio bestaan uit een

uitgebreid lesprogramma en een team van professionele

(yoga)docenten.

Het biedt jou als student de mogelijkheid om je eigen

yogakennis te verdiepen en je didactische vaardigheden als

yogadocent te ontwikkelen.

Binnen al onze opleidingen is veel aandacht voor jouw

persoonlijke ontwikkeling.

Over De Yoga Studio 

De Yoga Studio is een plek waar geïnteresseerde yogi's de

mogelijkheid krijgen om aan hun eigen (spirituele)

ontwikkeling te werken. 

Door de jaren heen heeft De Yoga Studio een

gerenommeerd yogacentrum opgebouwd met

een grote verscheidenheid en een groot aantal

lessen met goed opgeleide leraren en

gastdocenten en sprekers van over de hele

wereld. 

Trouw aan de essentie van yoga 

Wij geloven in het zo getrouw mogelijk

brengen van holistische yoga die integer blijft

met haar oorspronkelijke essentie. 

Binnen al onze opleidingen is veel aandacht

voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

DE YOGA STUDIO

"One does not become
enlightened by imagining
figures of light, but by
making the darkness conscious.”
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VERDIEP EN
VERRIJK JE
YOGA
ERVARING

We investeren veel in het selecteren van ervaren leraren die

hun yoga practice vaak rechtstreeks van de bron van de

leraren hebben geleerd om ervoor te zorgen dat de essentie

en filosofie van die leringen zo puur en onveranderd mogelijk

zijn.

We ondersteunen onze leraren ook om permanente training

te ontvangen om de kwaliteit van onze lessen te waarborgen.

Wij geloven in het binnenhalen van leraren die de essentie

van yoga belichamen. Onze leraren zijn bescheiden, sterk en

toegewijd om studenten te ondersteunen bij hun ontwikkeling

naar verdieping in hun authenticiteit.

Door de jaren heen heeft De Yoga Studio een

gerenommeerd yogacentrum opgebouwd met

een grote verscheidenheid en een groot aantal

lessen met goed opgeleide leraren en

gastdocenten / sprekers van over de hele

wereld. 

Trouw aan de essentie van yoga 

Wij geloven in het zo getrouw mogelijk

brengen van holistische yoga die integer blijft

met haar oorspronkelijke essentie. 

Binnen al onze opleidingen is veel aandacht

voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

DE DOCENTEN 

“Anyone can practice. Young man can
practice. Old man can practice. Very
old man can practice. Man who is
sick, he can practice. Man who
doesn’t have strength can
practice.Except lazy people; lazy
people can’t practice yoga.”



DE
OPLEIDINGEN

YA -200  h r s  en  e rkenn ing  CRKBO

O N T D E K  J O UW  I N N E R L I J K E

L A N D S C H A P

YOGA ALLIANCE

De Yoga Studio is een door

Yoga Alliance geregistreerde

yogaschool (RYS #39132). 

De opleidingen zijn

goedgekeurd op het RYS

200 level. Dat betekent dat

je na succesvolle afronding

van de 200-uurs opleiding

een certificaat ontvangt wat

je kunt gebruiken om je

aanvraag in te dienen bij

Yoga Alliance als Registered

Yoga Teacher (RYT-200). 

Dit is dus een registratie die

je zelf rechtstreeks regelt bij

Yoga Alliance. Deze

registratie geldt als

internationaal erkend

kwaliteitskeurmerk voor

yogadocenten.

Je kunt ons YA-profiel HIER

vinden.

CRKBO – ERKEND

OPLEIDINGSINSTITUUT

Wij zijn een CRKBO-erkend

opleidingsinstituut en

daarmee geregistreerd in het

Centraal Register Kort

Beroepsonderwijs (CRKBO).

 

Het Centraal Register Kort

Beroepsonderwijs is een

onafhankelijke organisatie

die opleidingsinstituten

onderzoekt of zij aan

onderstaande aspecten

voldoen om een officieel

kwaliteitskeurmerk te krijgen.

BTW vrij 

Door middel van deze

erkenning is het mogelijk om

onze opleidingen en

trainingen vrij van BTW aan

te bieden. 
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Ashtanga Yoga
Opleiding  

    Leer

wijsheid van authe
ntieke

yogatradities toe 
te passen in je

dagelijks leven   
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ASHTANGA YOGA DOCENTEN OPLEIDING 

Deze yoga opleiding  is uniek in Nederland: we combineren de practice van Ashtanga Yoga met 
levenswijsheden van andere filosofieën en met effectief bewezen methodes (Westers en Oosters) 
voor persoonlijke ontwikkeling. 

Deze  yoga opleiding is bedoeld yogi's die stappen willen zetten in hun persoonlijke (fysieke, mentale, 
emotionele en spirituele) ontwikkeling . Rode draad daarbij is de Ashtanga vinyasa Yoga practice. We 
geven je een dieper inzicht in Ashtanga vinayasa Yoga zoals het op de traditionele manier beoefend 
wordt en reiken tools aan hoe dit toe te passen in je huidige leven zodat het kan leiden tot diepgaande 
transformatie. 
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AANMELDING EN INSCHRIJVING 

 
Studenten moeten een solide en regelmatige “personal practice” hebben opgebouwd in Ashtanga of 
andere dynamische vorm van yoga (minimaal 6 maanden) om aan dit programma mee te kunnen 
doen.  
Daarnaast wordt enige basiskennis gevraagd van de volledige Primary Series van Ashtanga Yoga. Dat 
betekent dat je deze serie minstens een paar keer helemaal gedaan hebt (of half primary t/m 
navasana) voor aanvang van de opleiding. 
 
De opleiding is dus geschikt voor iedereen interesse heeft in de meer dynamische vormen van yoga. 
Je kunt deelnemen wanneer je yogalessen wilt gaan geven of misschien ben je al yogadocent en wil je 
je vaardigheden als yogaleraar uitbreiden. Maar je hoeft zeker niet per se yogadocent te zijn of de 
ambitie te hebben er één te worden om je verder in Ashtanga Yoga te verdiepen. 
 
Intake 
Met alle deelnemers van de Ashtanga Yoga docenten Opleiding vind voorafgaande aan de opleiding 
een intake plaats.  
Hierin bespreken docent en deelnemer de eventuele vragen over de inhoud van de opleiding, de 
toelating en het niveau van de huidige practice deelnemer zodat de deelnemer goed voorbereid aan 
de opleiding kan starten. Na deze intake krijgt deelnemer z.s.m. bericht of hij is toegelaten tot de 
opleiding.  
 
De reader en diverse boeken van de verplichte (en aanbevolen) literatuur is voor een groot gedeelte in 
het Engels. De opleiding wordt afhankelijk van de taal gesproken door de deelnemers gegeven in het 
Nederlands (wanneer alle deelnemers Nederlands spreken) of in het Engels (wanneer één of meer 
deelnemers Engels spreekt/spreken). Enige kennis van de Engels taal is dus vereist (lezen en begrijpen; 
de (huiswerk)opdrachten mogen in het Nederlands worden aangeleverd). En op alle momenten is er 
vertaling aanwezig aangezien de docenten van de opleiding allen ook Nederlands spreken. 
  
Je kunt je volledig ingevulde inschrijfformulier (inclusief algemene voorwaarden) samen met een 
pasfoto opsturen naar: 
De Yoga Studio 
t.a.v. Fieke Tils 
Scherpakkerweg 9c 
5616 HP Eindhoven 
  

Dit mag ook per email naar info@deyogastudio.nl. Vermeld dan s.v.p. in je onderwerp 
"inschrijfformulier Yin Yoga Opleiding + je naam" 
 
Na ontvangst van het inschrijfformulier en de aanbetaling ontvang je per e-mail bericht of je bent 
ingeschreven voor de opleiding. Pas als we je volledig ingevulde inschrijfformulier en je aanbetaling 
hebben ontvangen, is je plek definitief gereserveerd en wordt je uitgenodigd voor een intake. Mocht 
na de intake blijken dat de deelnemer niet wordt toegelaten, dan wordt de aanbetaling direct terug 
overgemaakt.  

 
  

https://www.deyogastudio.nl/media/Registrations_form_Ashtanga_Yoga_Teacher_Training_2021_ENG-1608627383.pdf
mailto:info@deyogastudio.nl
https://www.deyogastudio.nl/media/Registrations_form_Ashtanga_Yoga_Teacher_Training_2021_ENG-1608627383.pdf
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DATA EN TIJDEN VOORJAAR 2021 

 

WEEKEND 1 zaterdag 15 en zondag 16 mei 2021 
 
WEEKEND 2 zaterdag 5 en zondag 6 juni 2021 
 
WEEKEND 3 zaterdag 19 en zondag 20 juni 2021 
 
RETRAITEWEEK vrijdag 9 t/m vrijdag 16 juli 2021 
 (start vr 9-7 16.00 uur) 
 (einde vr 16-7 13.30 uur 
 
WEEKEND 4 zaterdag 11 en zondag 12 september 2021 
 
WEEKEND 5 zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2021 
 
WEEKEND 6 zaterdag 30 en zondag 31 oktober 2021 
 
TERUGKOMDAG/GRADUATION DAY zaterdag 13 november 2021 

 
 
 
TIJDEN 
Op alle dagen van 9.00 – 17.30 uur. Elke dag is er een uur lunchpauze. 
 
 
VOORBEELD DAGINDELING 
9.00 – 12.30 uur  Meditatie, pranayama, asana practice. Anatomie en fysiologie bij de betreffende 

houdingen. 
12.30 – 13.30  Lunch  
14.30 - 17.30 uur Yoga filosofie, lesgeefmethodologie, persoonlijke ontwikkeling. Oefenen met 

lesgeven en adjusten. 
 

 
 
LOCATIE 
De Yoga Studio  
Scherpakkerweg 9c  
5616 HP Eindhoven  
www.deyogastudio.nl  
tel. +31 (0)40-2932999 
 

De retraite week wordt gegeven op circa 1,5 uur reisafstand van Eindhoven. 

 
 

http://www.deyogastudio.nl/


 

DATA EN TIJDEN LEERGANG 16 2021-2022 

 
WEEKEND 1 zaterdag 5 en zondag 6 september 2021 
 
WEEKEND 2 zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2021 
 
WEEKEND 3 zaterdag 30 en zondag 31 oktober 2021 
 
RETRAITEWEEK vrijdag 26 t/m vrijdag 3 december 2021 
 (start vr 26-11 16.00 uur) 
 (einde vr 3-12 13.30 uur 
 
WEEKEND 4 zaterdag 11 en zondag 12 december 2021 
 
SUPERVISIE zondag 23 januari 2022 
 
WEEKEND 5 zaterdag 3 en zondag 4 maart 2022 
 
WEEKEND 6 zaterdag 2 en zondag 3 april 2022 
 
TERUGKOMDAG/GRADUATION DAY zondag  10 april 2022 

 
 
 
TIJDEN 
Op alle dagen van 9.00 – 17.30 uur. Elke dag is er een uur lunchpauze. 
 
 
VOORBEELD DAGINDELING 
9.00 – 12.30 uur  Meditatie, pranayama, asana practice. Anatomie en fysiologie bij de betreffende 

houdingen. 
12.30 – 13.30  Lunch  
14.30 - 17.30 uur Yoga filosofie, lesgeefmethodologie, persoonlijke ontwikkeling. Oefenen met 

lesgeven en adjusten. 
 

 
 
LOCATIE 
De Yoga Studio  
Scherpakkerweg 9c  
5616 HP Eindhoven  
www.deyogastudio.nl  
tel. +31 (0)40-2932999 
 

De retraite week wordt gegeven op circa 1,5 uur reisafstand van Eindhoven. 

 

http://www.deyogastudio.nl/
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WAT GA JE LEREN EN ERVAREN? 

 

Na afronding van de Ashtanga Yoga Opleiding beschik je over: 
 

• basiskennis anatomie (hoe het lichaam functioneert: botten, spieren, gewrichten, 
bewegingen, en organen); 

• basiskennis van yoga filosofie; 

• basis kennis van de sutra’s van Patanjali en hoe ook deze nu nog relevant zijn; 

• hoe je intelligent lessen opbouwt; 

• hoe je op een veilige, gepersonaliseerde en creatieve manier yogalessen kunt geven die 
inspirerend zijn; 

• basiskennis pranayama; 

• basiskennis meditatie; 

• kennis over hoe yoga te integreren als levensstijl; 

• didactische vaardigheden om yoga-, lessen en workshops te verzorgen; 

• persoonlijk leiderschap om vanuit authenticiteit les te kunnen geven. 
 

 
Je verbreedt je begrip van Ashtanga Yoga, zowel op fysiek, energetisch als emotioneel niveau. En je 
leert meer over ayurveda, pranayama en meditatie. 
Je werkt aan het (verder) ontwikkelen van je eigen unieke stijl en je zelfvertrouwen groeit.  
 
Na afloop van deze opleiding kunnen deelnemers zelfstandig en vol vertrouwen ashtanga- power-, 
vinyasa- of easyflow lessen verzorgen. 
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INHOUD OPLEIDING 
 
Hieronder lees je meer over de belangrijkste onderwerpen en pijlers van deze unieke opleiding: 

 

I. ASHTANGA VINYASA YOGA 
Deze opleiding is bedoeld voor yogi's die stappen willen zetten in hun persoonlijke (fysieke, mentale, 
emotionele en spirituele) ontwikkeling.  
Rode draad daarbij is de Ashtanga Yoga practice. We geven je een dieper inzicht in Ashtanga vinyasa 
Yoga zoals het op de traditionele manier beoefend wordt en reiken tools aan hoe dit toe te passen in 
je huidige leven zodat het kan leiden tot diepgaande transformatie. 

 
ASANA, PRANAYAMA, MEDITATIE PRACTICE 
We starten elke dag met een eigen practice die wordt gegeven door de hoofdocent of een gastdocent. 
Vanaf dag één word je begeleid om je eigen yogabeoefening te verdiepen en moedigen we jouw 
vaardigheden aan om een zelfverzekerde en creatieve yogaleraar te worden. Een inspiratiebron 
worden, begint bij je eigen persoonlijke yogabeoefening, zowel op als naast je mat. Wees dus 
voorbereid op het (her)ontdekken en onderzoeken van je mentale en fysieke patronen gedurende 
deze opleiding. 
 

ESSENTIELE LIMBS VAN (ASHTANGA=ASTAU=8) YOGA 
Daarnaast schenken wij ook aandacht aan andere onderwerpen die behoren tot de essentiële  
“ledematen” van Yoga zoals: 

• Diepgaande persoonlijke Practice  

• Adem, Bandhas, Vinyasas count en Drishti  

• Alignment, specifiek voor Ashtanga Yoga  

• 8 limbs van Ashtanga Yoga 

• Yoga Filosofie  

• Yoga Sutras van Patanjali 

• Yama's en Niyama's  

• Yoga levensstijl en eetgewoonten  

• Basis kennis Ayurveda  

• Basis Sanskriet en Chanten  

• Fysieke Anatomie en Yoga Anatomie  

• Ademhaling en Pranayama 

• Meditatie en Mindfulness 

• Yoga tijdens zwangerschap 

• Yoga en blessure’s of medische indicatie’s 
 

LESGEEFMETHODOLOGIE 
Tijdens deze sessies krijg je alle tools aangereikt, zodat je uiteindelijke een complete les kunt 
samenstellen. Je leert o.a.: 

• de namen van de houdingen; 

• studenten op een veilige manier in en uit de houding te praten; 

• de energetische invloed van bepaalde houdingen te benoemen en te gebruiken bij het 
samenstellen van een les; 
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• de invloed op studenten van jouw vaardigheden als docent, waaronder bijvoorbeeld 
stemgebruik. 
 

OEFENLESSEN 
Dit zijn lessen die deelnemers aan de opleiding aan elkaar geven alsof ze een echte les aan studenten 
geven. Hierdoor kun je op een veilige manier in een vertrouwde omgeving het geleerde toepassen. 
We oefenen met de houdingen, sequencing, meditatie, pranayama, verbale en fysieke aanpassingen, 
connectie maken met je studenten en een sfeer creëren. 

 

II. PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

Steeds meer groeit de vraag naar persoonlijk ontwikkeling ofwel persoonlijk leiderschap. Daaronder 
verstaan wij dat je in staat bent zo in contact te zijn met je eigen kwaliteiten dat je ze in het dagelijks 
leven en in de werksituatie optimaal gebruikt. Het vraagt persoonlijk leiderschap om werkelijk te 
handelen vanuit je kernwaarden en kernkwaliteiten, en om doelgericht je hart te volgen in je 
communicatie en gedrag. Mensen die met mensen werken hebben inzicht nodig in wie zij zelf zijn. In 
deze opleiding leer je d.m.v. zelfstudie (Svadhyaya) door te dringen tot de kern van jouw zijn. Je leert 
jezelf te gebruiken als instrument in de ontmoeting. 

Er ligt een sterke nadruk op je yoga beoefening en persoonlijke groei.  

Dit doen we door zelfstudie en modulen waarin oa aandacht wordt gegeven en gewerkt wordt met 
principes van:  

• Persoonlijk leiderschap 

• Mindfulness en inzichtmeditatie 

• Inquiry  

• Systemisch werken  

• Overdracht en tegenoverdracht  

• Transactionele analyse  

• Reflectieverslagen 
Ben jij bereid om eerlijk in de spiegel te kijken? Om zowel verantwoordelijkheid te nemen voor je 
kwaliteiten maar ook je schaduwkanten? Wil je de beste versie van jezelf worden om vol energie en 
vertrouwen in het leven te staan? Twijfel dan niet langer. 

 

III. MENTOR PROGRAMMA  
Gedurende de opleiding kun jij met je vragen terecht bij een van de mentoren. We ondersteunen je 
tijdens het hele studieproces, maar we verwachten ook dat je zelf initiatief neemt om te groeien. 
Vraag om ondersteuning wanneer je die nodig hebt.  
 

LEZING BIJZONDER ONDERWERP  
We staan nog stil bij Yin Yoga en zwangerschap. Hoe kun je op een veilige en verantwoorde manier 
een student tijdens een Yin Yoga practice begeleiden? Wat gebeurt er überhaupt op lichamelijk, 
mentaal, hormonaal, energetisch vlak wanneer een vrouw zwanger is? Wat kan wel, wat niet, 
wanneer wel, wanneer niet, wat kun je aan de student zelf overlaten, waar moet je een student voor 
behoeden etc…? Op een leerzame maar leuke manier gaan we ons in dit onderwerp verdiepen, zodat 
je in de toekomst vol vertrouwen zwangere dames aan je les kunt laten deel 
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(GAST)DOCENTEN 

De Ashtanga Yoga Opleiding wordt verzorgd door hoofddocent Fieke Klaassen. Ze heeft ruime ervaring 
in het lesgeven (10.000+ uur) en trainen van yogadocenten. Ze is behalve yogadocent ook trainer en 
coach en begeleidt mensen en organisaties op het gebied van mindfulness, communicatie, 
samenwerking en bewustzijn.  
Daarnaast zijn gastdocenten uitgenodigd om hun specialisme te delen. Al onze docenten hebben een 
liefde voor yoga die we graag delen met onze studenten. Alle docenten voldoen aan de richtlijnen van 
Yoga Alliance (E-RYT 200 en / of E-RYT 500) of hebben de benodigde certificering / diploma voor hun 
expertise. 
 
 
HOOFDDOCENTEN 
 
Fieke Klaassen 

In 2009 besluit Fieke de Ashtanga Yoga Opleiding in Eindhoven te 
volgen. Na een heftige periode in haar persoonlijke leven heeft ze 
net het roer volledig omgegooid. Yoga heeft haar daarbij enorm 
geholpen. Daarom wil ze zich nog verder verdiepen in haar eigen 
yoga practice en vaardigheden opdoen om aspecten van yoga toe te 
kunnen passen in haar werk als trainer en coach.  
Na afloop van de Ashtanga Yoga Opleiding gaat ze yogalessen geven 
bij De Yoga Studio in Eindhoven en bij een yogastudio in Weert. 
Wat  begon als één avond in de week, groeit al snel uit naar meer. 
Behalve dat ze inmiddels jarenlang yogalessen geeft, is ze nu ook 
studiomanager van De Yoga Studio in Eindhoven. Ze is als docent 

verbonden aan de Ashtanga Yoga Opleiding en de Yin Yoga Opleiding. 
Ze heeft het voorrecht gehad om met verschillende (internationale) yogadocenten te mogen studeren 
en hen te mogen assisteren. 
Daarnaast houdt ze haar kennis en vaardigheden als trainer en coach up-to-date door ook nog 
regelmatig trainingen en coachingstrajecten te begeleiden op het gebied van persoonlijke en 
teamontwikkeling. 
Fieke is als hoofdocent verantwoordelijk voor de programma-inhoud van de Yin Yoga Opleiding. Door 
haar vakinhoudelijke kennis en ervaring als trainer/coach is er ook veel aandacht voor jouw 
persoonlijke ontwikkeling. 
Door haar ervaring als studiomanager kom je ook veel te weten over de praktische aspecten van het 
lesgeven en/of runnen van je eigen studio. 
 
 
 
Maxi Meissner 

“Yoga gaat niet over presteren. De wereld is al behoorlijk gevuld 
met analyse, vergelijking en prestatie - we weten dit allemaal, ikzelf 
ook”. 
Maxi is opgegroeid in Oost-Duitsland en probeerde haar nieuwe 

wereld vorm te geven toen op 10 jarige leeftijd de muur viel. 

Vanaf 7 jarige leeftijd heeft ze in  een boot geroeid, ze wilde 

eigenlijk danser worden, maar in Oost-Duitsland van die tijd kon dat 

niet. Op 15 jarige leeftijd verlaat ze haar ouderlijk huis om haar 

leven aan het roeien te wijden. 

Tot tweemaal toe wint ze het WK voor Duitsland en op 19 jarige  
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leeftijd verhuist ze naar de VS om te roeien en te studeren (Inspanningsfysiologie en Humane Voeding) 

en te werken (bij cardio- en longrevalidatie).  

Op 26-jarige leeftijd, na 7 jaar en 2 grote verhuizingen binnen de VS, komt ze in Groningen terecht 

voor haar PhD in de medische wetenschap (inmiddels al lang afgerond) en verdere studies in 

psychologie. 

 

Haar academische publicaties omvatten de “spannende avonturen van galzuren, glucose en vet 

metabolisme, inspanningsfysiologie, hartfibrose, evenals yoga en de effecten ervan op emotioneel 

welzijn”. 

Onder al dit “presteren en doen” moest ze onder ogen zien dat "er iets niet goed ging" en worstelde 
ze om dat te accepteren. Lichamelijk was ze niet meer in goede gezondheid en kon ze niet meer op 
haar lichaam rekenen zoals voorheen.  
Voor haar de reden om een dagelijkse ashtanga yoga practice op te pakken. Die liefde was al ontstaan 
toen ze in 2004 , toen nog in Ohio deel nam aan haar eerste Asthanga Yoga les.  
Sinds die tijd is ze ook les gaan geven in Groningen en kunnen yogi’s uit het Noorden van het land daar 
terecht voor dagelijkse Ashtanga Yoga lessen. 
 
We zijn zeer blij en trots dat Maxi met haar warme persoonlijkheid en diepgaande kennis deel uit 
maakt van ons docententeam. 
 
 
 
GASTDOCENTEN 
 
Laura Alteveer-Ramakers 

(Anatomie) 
Laura besluit rond haar 30ste levensjaar om het roer om te gooien 
en gezonder en bewuster te gaan leven. Yoga, mindfulness en 
meditatie helpen haar daarbij. Het resulteert voor Laura in minder 
stress, meer zelfvertrouwen en meer energie en het proefde naar 
meer. 
Daarom volgt ze verschillende internationale yogaworkshop en 
opleidingen en in 2012 rond ze met succes de 200 hrs Ashtanga 
Yoga opleiding in Eindhoven af. Ze gaat naast haar toen nog 
reguliere baan yogales geven bij Yogaweert in Weert. 
In 2011 had ze al kennis gemaakt met Thaise Yoga Massage en dat 

was voor haar liefde op het eerste gezicht. Vandaar dat ze in 2013 start met de 3 jarige HBO-opleiding 
tot Natuurgeneeskundig Thaise Massage Therapeut bij Thai Dee. Sinds dat ze de opleiding in 2016 
heeft afgerond, runt ze haar eigen succesvolle Thaise Yoga Massage praktijk in Weert en daarnaast 
geeft ze ook nog een enkele yogalessen in de week. 
Eens in de maand komt ze ook naar De Yoga Studio om heerlijke yogamassages te verzorgen. 
We zijn heel blij dat Laura met haar anatomische kennis opgedaan en verder verdiept in de Thaise 
Yoga Massage opleiding en vele workshops die volgden, onderdeel is van ons docententeam. Ze 
helpt  jou op weg op het gebied van anatomische kennis. Doordat zij zelf ook yogabeoefenaar is, kan 
zij veel specifieker ingaan op de anatomie welke relevant is voor de yogabeoefening en voor een 
toekomstig yogadocent. En behalve dat is Laura gewoon een heel fijn en warm mens. 
 
Daarnaast zullen er ook nog gastdocenten zijn die lezingen geven op een specifiek relevant vakgebied.  
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TARIEVEN 
 
 

KOSTEN OPLEIDING 
 
• € 2.250,- bij betaling in een keer vóór 30-4-2021 
• € 2.350,- bij betaling in een keer na 30-4-2021 en voor 14-5-2021 
• € 2.450,- bij betaling in termijnen (neem contact met ons op) 

De tarieven zijn inclusief: het volledige programma (inclusief evaluaties en praktijkexamens), de 
syllabus, deelname aan het mentorprogramma en thee tijdens de opleidingsdagen. 

KOSTEN VERBLIJF 
Daarbij komen de kosten voor de retraiteweek ad € 595,-, welke kosten vóór 1-5-2021 dienen te 
worden voldaan (alle overnachtingen en maaltijden zijn inbegrepen). 
 
NIET INBEGREPEN 
Niet inbegrepen zijn: studiemateriaal zoals boeken en lunch.  
Houd ook rekening met wat extra kosten voor vervoer van en naar de retraitelocatie en de verplichte 
(circa 125 euro) en aanbevolen boeken (zie boekenlijst). Parkeren kan gratis in de straat van De Yoga 
Studio. 

 

Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst na ontvangst van: 
1. een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier met pasfoto 
2. een aanbetaling van € 500,- 
 
De aanbetaling van €500,- kun je middels iDEAL via het online winkelmandje  
overmaken (handleiding).  
Zodra de aanbetaling en het inschrijfformulier bij ons binnen zijn word je uitgenodigd voor een intake.  
 
Intake 
Hierin bespreken docent en deelnemer de eventuele vragen over de inhoud van de opleiding, de 
toelating en het niveau van de huidige practice deelnemer. Na deze intake krijgt deelnemer z.s.m. 
bericht of hij is toegelaten tot de opleiding. In geval deelnemer niet wordt toegelaten, wordt de 
aanbetaling direct terug overgemaakt.  

 
  

 

 

https://www.deyogastudio.nl/media/Registrations_form_Ashtanga_Yoga_Teacher_Training_2021_ENG-1608627383.pdf
https://mijn.deyogastudio.nl/user/login?_next=/
https://www.deyogastudio.nl/media/Je_eigen_profiel_bij_De_Yoga_Studio.pdf
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STUDIE
MATERIAAL

Readers Ashtanga Yoga Opleiding, De Yoga Studio. Bij aanvang ontvang je de twee readers. 

Yoga als Levenskunst  (NL) of Light on Life (ENG)·       

Yoga Mala (ENG)

Zien Door Yoga, Patanjali's Sutras of The Yoga Sutras 

Patanjali, Swami Satchidananda (ENG)

Als je al een ander Sutra boek hebt is dat ook oké

Autobiography of a Yogi (ENG), P. Yogananda (ENG) óf Autobiografie van een Yogi, P Yogananda (NL)

The Bhagavad Gita, Eknath Easwaran (ENG)

Key muscles of yoga, Ray Long (ENG)

Op weg met de Bhagavad Gita, M. Patel (NL)

The Yoga Sutras of Patanjali, Swami Satchidananda (ENG)

Ashtanga Yoga, Petri Raisanen

VERPLICHTE LITERATUUR

 

      Deze readers zijn bij de opleidingskosten inbegrepen.

      OF

     OF

  

AANBEVOLEN LITERATUUR

ASHTANGA YOGA OPLEIDING
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VERLOOP VAN DE OPLEIDING 
 
 
 
Voorafgaand aan de opleiding ontvang je al enkele opdrachten, zodat je goed voorbereid aan de 
opleiding kunt starten. 
 
Dit is een intensieve opleiding en er wordt van je gevraagd dagelijks of minimaal 3-4 keer in de week, 1 
tot 2 uur te besteden aan je yoga practice, gedurende de hele opleidingsperiode. 

Om de opleiding succesvol af te kunnen ronden, dien je: 

• minimaal 90% van de opleidingsdata aanwezig te zijn geweest; 

• aan alle gestelde voorwaarden te hebben voldaan. 

 

Deze voorwaarden zijn: 

• lever je (huiswerk)opdrachten op tijd in (te laat ingeleverde opdrachten worden niet 
beoordeeld); 

• participeer, neem actief deel (aan discussies), stel vragen; 

• laat tijdens de opleidingsdagen en bij het maken van de opdrachten zien dat je de stof in je 
opneemt/beheerst; 

• maak verbinding met je mede-studenten. 

• oefen met verbaal lesgeven, adjusments geven, assisteren en observeren; 

• geef een 5 weekse intro cursus dynamische yoga. 

• De toetsingsmomenten in zijn totaliteit als ruim voldoende zijn beoordeeld. 
 

Uit de toetsingsmomenten moet blijken dat je: 

• basiskennis anatomie (hoe het lichaam functioneert: botten, spieren, fascia, gewrichten, 
bewegingen, organen en bindweefsel) hebt; 

• basis Pranayama en ademhalingstechnieken beheerst; 

• basiskennis hebt van de Yoga Sutras en yogafilosofie; 

• weet hoe je intelligent lessen opbouwt; 

• de sanskrit namen van de houdingen kent; 

• de juiste vinyasa count beheerst; 

• studenten op een veilige manier in en uit de houding kunt praten; 

• weet hoe je aanpassingen geeft voor houdingen; 

• weet hoe je op een veilige, gepersonaliseerde en creatieve manier yogalessen kunt geven die 
inspirerend zijn. 

• Persoonlijk leiderschap kunt inzetten en authentiek bent. 
 

Wanneer je aan alle voorwaarden hebt voldaan/bovenstaande voorwaarden met goede resultaten 
hebt voltooid, ontvang je na afloop van de een RYT-200 uur certificaat waarmee je je kunt laten 
registreren bij de Yoga Alliance.  

Mocht nog niet aan alle voorwaarden zijn voldaan, krijg je één herkansing. Je ontvangt dan een bericht 
met aanvullende (extra) opdracht(en) welke je binnen de aan te geven termijn kunt aanleveren. 
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Wanneer het langer duurt om de opleiding te voltooien 
In sommige gevallen is het nodig om bepaalde opdrachten na het einde van de opleiding (opnieuw) te 
voltooien of om examens of evaluaties opnieuw te doen. In dit geval kunnen we de mogelijkheid 
bieden om meer tijd te nemen om aan de vereisten voor het certificaat te voldoen, maar hiervoor 
worden extra kosten in rekening gebracht. 

Als je meer tijd nodig hebt, zullen we tegen het einde van de cursus met je afspreken wat wanneer 
moet worden afgeleverd en tegen welke kosten. 

Als er extra kosten van toepassing zijn, sturen we je een factuur voor de beoordeling. Eenmaal 
betaald, evalueren we je werk en indien geslaagd: sturen we je het certificaat. 

Extra kosten zijn verschuldigd: 
• € 25,- per te beoordelen opdracht (laat of opnieuw); 
• € 100,- om het praktijkexamen later of opnieuw af te leggen; 
• € 50,- om een laat theoretisch examen in te halen; 
• € 60, - per uur voor een privésessie met één van onze docenten. 
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STUDIEBELASTING EN BEGELEIDING 
 
 
STUDIEBELASTING 
Tijdens de lesdagen wordt er veel door ons behandeld. Voor de een is dit genoeg en blijft er een hoop 
hangen. Een ander heeft meer tijd buiten de lesuren nodig om de behandelde lesstof nogmaals door 
te nemen. Qua studiebelasting is het daarom moeilijk een indicatie te geven. Je moet denken aan 2,5 à 
7 uur per week gedurende de gehele opleiding (dat is exclusief je eigen yoga beoefening). 
 
Hieronder volgt een geschatte uitsplitsing van de uren en studiebehoeften waarop je je dient voor te 
bereiden (dit is een overzicht van de hele opleiding). 
 

 
 

Lesuren   

Technieken, Training en Oefenen 
- asana (houdingen) 
- pranayama en het subtiele lichaam 
- meditatie 
 

75   

Professionele benodigdheden  
 - lesgeefmethodologie 
 - persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 - praktijk (lesgeven) 
 

50  

Anatomie en fysiologie  
- Anatomie 
- Fysiologie 
- Biomechanics 

 

30  

Yoga Wetenschappen  
- Geschiedenis 
- Filosofie 
- Ethiek  

 

30  

Overige onderwerpen 
 

15  

Totaal  200  
 
 
 
EXTRA BUITEN DE TRAINING 
- zelfstudie 
- het volgen van lessen op een yogastudio of online: 2-3 lessen per week 
- verzorgen 5-weekse Introcursus 10 uur totaal (incl. voorbereiding) 
- observeren van (minimaal) vier lessen bij een senior yogadocent. 
 
 
BEGELEIDING 
We ondersteunen je tijdens het hele studieproces, maar we verwachten ook dat je zelf initiatief neemt 
om te groeien. Vraag om ondersteuning wanneer je die nodig hebt. Met je vragen kun je altijd terecht 
bij de hoofddocent van de opleiding. 
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Mochten er obstakels zijn in het proces, dan worden deze persoonlijk besproken tussen de docent en 
de student. 
 
Gedurende de opleiding (200 uur) zijn er tenminste twee toetsingsmomenten bestaande uit: 
- 2 praktijkopdrachten 
- 1 schriftelijke opdracht. 
 
Naar aanleiding hiervan ontvangen deelnemers mondelinge feedback. Mocht blijken dat één of 
meerdere opdrachten onvoldoende is/zijn om de opleiding met goed gevolg af te ronden, bestaat er 
een mogelijkheid om deze te herkansen. Hier kunnen eventueel kosten aan verbonden zijn (zie 
hiervoor onder verloop van de opleiding). 
 
VRIJSTELLINGSBELEID 
Gezien de vrij korte duur en intensiteit van de opleiding is het niet mogelijk om voor onderdelen van 
de opleiding vrijstellingen te krijgen. Alleen als je eerder aan een (soortgelijke) opleiding hebt 
deelgenomen en onderdelen van de opleiding hebt afgerond, kun je vrijstelling krijgen. Wat de 
vrijstellingen zijn, is ter beoordeling aan De Yoga Studio. 
 



Yin Yoga Opleiding  
Ontdek de wereld

 van TCM, 

 meridianen, chak
ra's, 

mindfulness en me
er!
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YIN YOGA OPLEIDING 

Een unieke, diepgaande en praktische Yin Yoga (docenten) opleiding waarin jij je eigen Yin Yoga 
beoefening verdiept, en als het je ambitie is, ook leert om op een veilige en inspirerende manier Yin 
Yoga te geven.  

Na deze Yin Yoga opleiding ben je in staat om als Yin Yoga docent yogaoefeningen aan te reiken die 
zijn afgestemd op de individuele behoeften van jouw deelnemers. Je verbreedt je begrip van Yin Yoga , 
zowel op fysiek, energetisch als emotioneel niveau.  

 

*200 OF 100 UUR? 

Je kiezen of je alleen deel I (100 uur) of deel I en deel II (200 uur) gaat volgen.  
 
Deel I richt zich vooral op het anatomische gedeelte en de basis van TCM (Traditionele Chinese 
Geneeskunde), en de meridianen. Je leert 20 basis houdingen. 
Deel II zal meer gaan over het energetisch lichaam, verdieping van de Chinese geneeskunde, o.a. de 5 
elementen en het chakra-systeem, pranayama, meditatie en mindfulness. Ook worden nieuwe 
houdingen behandeld. 
 
Je kunt pas deelnemen aan deel II nadat je deel I succesvol hebt voltooid. 

Na succesvolle afronding van deel I ontvang  je een certificaat van deelname (100 uur).  
Na succesvolle afronding van deel I en II en het voldoen aan een praktijkexamen ontvang je een 
certificaat van RYT-200, waarmee jij je kunt laten registreren bij de Yoga Alliance.  
 
Je kunt er eventueel ook voor kiezen om geen praktijkexamen na afronding van de 200 uur af te 
leggen. In dat geval ontvang je in plaats van een RYT-200 certificaat (waarmee je je kunt registeren bij 
Yoga Alliance) een certificaat van deelname voor 200 uur. 
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AANMELDING EN INSCHRIJVING 

 
De Yin Yoga Opleiding van De Yoga Studio is bedoeld voor studenten die al minstens een half jaar yoga 
beoefenen en hun begrip van deze (spirituele) practice willen verdiepen. Er wordt van je verwacht dat 
je een passie voor yoga hebt. Studenten hoeven geen specifieke ervaring te hebben met Yin Yoga bij 
aanvang van de opleiding. 
 
De opleiding is dus geschikt voor iedereen! Je kunt deelnemen wanneer je yogalessen wilt gaan geven 
of misschien ben je al yogadocent en wil je je vaardigheden als yogaleraar uitbreiden. Maar je hoeft 
zeker niet per se yogadocent te zijn of de ambitie te hebben er één te worden om je verder in Yin Yoga 
te verdiepen. 
 
De reader en diverse boeken van de verplichte (en aanbevolen) literatuur is voor een groot gedeelte in 
het Engels. De opleiding wordt afhankelijk van de taal gesproken door de deelnemers gegeven in het 
Nederlands (wanneer alle deelnemers Nederlands spreken) of in het Engels (wanneer één of meer 
deelnemers Engels spreekt/spreken). Enige kennis van de Engels taal is dus vereist (lezen en begrijpen; 
de (huiswerk)opdrachten mogen in het Nederlands worden aangeleverd). En op alle momenten is er 
vertaling aanwezig aangezien de docenten van de opleiding allen ook Nederlands spreken. 
  
Je kunt je volledig ingevulde inschrijfformulier (inclusief algemene voorwaarden) samen met een 
pasfoto opsturen naar: 
De Yoga Studio  
t.a.v. Fieke Tils 
Scherpakkerweg 9c 
5616 HP Eindhoven 
  
Dit mag ook per email naar info@deyogastudio.nl. Vermeld dan s.v.p. in je onderwerp 
"inschrijfformulier Yin Yoga Opleiding + je naam" 
 
Na ontvangst van het inschrijfformulier en de aanbetaling ontvang je per e-mail bericht of je bent 
ingeschreven voor de opleiding. Pas als we je volledig ingevulde inschrijfformulier en je aanbetaling 
hebben ontvangen, is je plek definitief gereserveerd. 
  

https://www.deyogastudio.nl/media/REGISTRATIONFORM_YIN_YOGA_TEACHER_TRAINING_2021.pdf
mailto:info@deyogastudio.nl
https://www.deyogastudio.nl/media/REGISTRATIONFORM_YIN_YOGA_TEACHER_TRAINING_2021.pdf
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DATA EN TIJDEN 

 

DATA YIN YOGA OPLEIDING DEEL I  

BLOK I      dinsdag 1 juni t/m donderdag 3 juni 

BLOK II      maandag 7 juni t/m woensdag 9 juni 

BLOK III      zaterdag 17 juli  t/m woensdag 21 juli 

  

 
 
DATA YIN YOGA OPLEIDING DEEL II 
 
START EIGEN INTRO CURSUS,   juni t/m september 
OBSERVEREN LESSEN, 
REFLECTIEOPDRACHTEN 
 
 
BLOK 1, DEEL II  zaterdag 18 t/m dinsdag 21 september 
 
BLOK 2, DEEL II  maandag 27 t/m woensdag 29 september 

BLOK 3, DEEL II  maandag 11 t/m woensdag 13 oktober 

 

 
TIJDEN 
Op alle dagen van 9.00 – 17.30 uur. Elke dag is er een uur lunchpauze. 
 
VOORBEELD DAGINDELING 
9.00 – 12.30 uur  Meditatie, pranayama, asana practice. Anatomie en fysiologie bij de betreffende 

houdingen.   
12.30 – 13.30  Lunch  
14.30 - 17.30 uur Yoga filosofie, lesgeefmethodologie, persoonlijke ontwikkeling. Oefenen met 

lesgeven en adjusten. 
 

 
LOCATIE 
De Yoga Studio  
Scherpakkerweg 9c  
5616 HP Eindhoven  
www.deyogastudio.nl  
tel. +31 (0)40-2932999 
 

http://www.deyogastudio.nl/
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WAT GA JE LEREN EN ERVAREN? 

 

Na afronding van de Yin Yoga Opleiding beschik je over: 
 

• basiskennis anatomie (hoe het lichaam functioneert: botten, spieren, fascia, gewrichten, 
bewegingen, organen en bindweefsel); 

• basiskennis van TCM, chi, en meridianen; 

• verdiepende kennis TCM en energetisch lichaam, chakra’s (deel II) 

• begrip van wat diverse Yin Yoga houdingen voor het fysieke en energetisch lichaam kunnen 
doen; 

• hoe je intelligent lessen opbouwt.; 

• hoe je op een veilige, gepersonaliseerde en creatieve manier yogalessen kunt geven die 
inspirerend zijn; 

• hoe je hulpmiddelen gebruikt en gepersonaliseerde aanpassingen geeft voor houdingen, 
zodat studenten veilig Yin Yoga beoefenen en je blessures voorkomt; 

• Pranayama en ademhalingstechnieken; (deel II) 

• Mindfulness en meditatietechnieken; (deel II) 

• basiskennis van de Yoga Sutras en yogafilosofie. 
 

 
En ben je in staat om als Yin Yoga docent houdingen aan te reiken die zijn afgestemd op de individuele 
behoeften van jouw deelnemers. Je verbreedt je begrip van Yin Yoga, zowel op fysiek, energetisch als 
emotioneel niveau. En je leert meer over meditatie en mindfulness. 
Je werkt aan het (verder) ontwikkelen van je eigen unieke stijl en je zelfvertrouwen groeit. Kortom je 
leert hoe je jouw liefde voor Yin Yoga met anderen deelt!  
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INHOUD OPLEIDING 
 
MODULES 

Er zijn vier hoofdthema's (modules) in onze Yin Yoga Opleiding: Anatomie, Energetisch lichaam/ 
Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM), Pranayama en Meditatie. 

Elk van de modules zal een schat aan kennis en vaardigheden opleveren, wat leidt tot een veel rijker 
begrip van niet alleen de beoefening van Yin Yoga, maar ook de filosofieën en de achterliggende 
kernwaarden van Yin Yoga.  

 

ANATOMIE & DE FUNCTIONELE AANPAK TRAININGSMODULE 1 - 50 UUR 

In deel I van de opleiding (voornamelijk) zullen we de 20 hoofdhoudingen en hun variaties oefenen. En 
hoe je met deze houdingen een les kunt samenstellen (sequencing). 

In deze module benaderen we de theoretische anatomische kennis op een hele praktische en 
functionele manier. We kijken naar de verschillende skeletsegmenten van het lichaam en in elke 
houding gaan we de compressiepunten lokaliseren. Ook behandelen we de belangrijkste spiegroepen 
en zullen we een breed begrip ontwikkelen van de myofasciale groepen van de ‘target areas’ van elke 
houding. Om eindelijk te komen tot de archetypische Yin Yoga houdingen en hun verschillende 
variaties, zodat aan de behoeften van elke Yin Yoga beoefenaar kan worden voldaan. 

We zullen een grondig begrip krijgen van tensie en compressie (als beperkende factor en ter stimulatie 
tijdens de practice).  

In deze  module duiken we ook in de yoga filosofie. We zullen de belangrijkste sutra’s van het eerste 
hoofdstuk (Samadhi Pada) van Patanjali Yoga Sutra’s bestuderen en chanten, de betekenis achter de 
woorden overdenken en bespreken, waardoor we een direct inzicht krijgen in het spirituele aspect van 
de yoga practice. 

 
BASIS VAN HET SUBTIELE LICHAAM TRAININGSMODULE 2 - 50 UUR 

In deze module zullen we oefenen met de meridiaan reeksen. We gaan de Chinese theorie van 
meridianen toepassen op de Yin Yoga houdingen. Wanneer deze theorie wordt toegepast, wordt de 
doorstroming van Qi / Prana bevorderd. Hierdoor worden de interne organen verjongd en 
gerevitaliseerd en wordt de natuurlijke balans en de zelfregulerende werking van het lichaam hersteld. 
Om ons vertrouwd te maken met het concept van meridianen, zullen we de ‘meridiaan-
traceermethode’ gebruiken om de locatie van elke meridiaan te onthouden. 

 
VERDIEPING SUBTIELE LICHAAM EN PRANAYAMA TRAININGSMODULE 3 - 50 UUR 

In deze module duiken we dieper in de principes van het subtiele lichaam en de Traditionele Chinese 
Geneeskunde (TCM) en gaan we meer geavanceerde Pranayama technieken oefenen. 
We zullen de invloed van seizoenen op de elementen zien, de belangrijkste acupressuurpunten leren 
kennen en meer leren over de chakra's. 

Identificatie van de 3 schatten van TCM (Qi / Energetisch, Jing / Fysiek en Shen / Spiritueel). 

We zullen de 5 elementen bestuderen die de taoïstische benaderingen van welzijn zijn. Deze module 
omvat het basisbegrip van de theorie achter de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM), het 
begrijpen van de flow en de vorming van Qi, een studie van de 5 elementen. 
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MEDITATIE EN FILOSOFIE TRAININGSMODULE 4 - 50 UUR 

In deze module zul jij je verder verdiepen in de aspecten van het 8-voudige yogapad en krijg je 
verschillende meditatietechnieken aangereikt. Je ondervind de obstakels die inherent zijn aan het 
concentreren van de geest (dhrana) om uiteindelijk tot het punt van meditatie te komen. Je leert 
studenten te begeleiden tijdens meditatie  en mindfulness oefeningen.  

Het doel van deze module is om een systematische benadering van meditatieve rust te ontwikkelen. 

 

ALGEMENE ONDERWERPEN 

Daarnaast komen de volgende onderwerpen gedurende de hele training aan bod: 
 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 
In onze opleidingen is er behalve voor kennis, vaardigheden en het docentschap ook veel aandacht 
voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Jijzelf bent het belangrijkste instrument. Hoe sta je voor een 
groep? Hoe kom je over op studenten? Hoe zorg je ervoor dat je je studenten op een prettige en 
warme manier begeleidt zonder je zelf hierbij te verliezen? Wat zijn je kernkwaliteiten, valkuilen, 
uitdagingen en allergieën? Welke belemmeringen (vritti’s of klesha’s) kom jij tegen op je eigen 
yogapad maar ook in het begeleiden van je studenten. Wat is je zorgende taak en wat is je helende 
taak? Leef jij in overeenstemming met je zielsmissie? Op al deze vragen krijg je antwoord tijdens de 
verschillende sessies persoonlijke ontwikkeling. 
 
ASANA PRACTICE 
We starten elke dag met een eigen practice die wordt gegeven door de hoofdocent of een gastdocent. 
Vanaf dag één word je begeleid om je eigen yogabeoefening te verdiepen en moedigen we jouw 
vaardigheden aan om een zelfverzekerde en creatieve yogaleraar te worden. Een inspiratiebron 
worden, begint bij je eigen persoonlijke yogabeoefening, zowel op als naast je mat. Yoga is niet alleen 
fysiek, maar ook een uiting van je hart, geest en ziel. Wees dus voorbereid op het (her)ontdekken en 
onderzoeken van je mentale en fysieke patronen gedurende deze opleiding. 

(ENERGETISCHE) ANATOMIE SESSIES IN DE PRAKTIJK  
Tijdens deze theoretische en praktische sessies bestuderen, leren, verkennen en testen we op een 
leuke manier de (energetische) anatomie. 
Je verdiept je kennis over de botten, gewrichten en bewegingen van het lichaam. Ook bestuderen we 
bindweefsel, ligamenten, fascia en de belangrijkste spiergroepen die je gebruikt tijdens de Yin Yoga 
houdingen. 
In deel I gaan we tijdens deze sessies vooral lichamen en houdingen analyseren. Op het einde van deel 
I en in deel II gaan we hierbij ook nog gebruik maken van de kennis die we hebben opgedaan over 
energetische anatomie. Dan komen ook de energetische aspecten (emoties, chi, elementen, 
meridianen en 5 elemententheorie) uitgebreid aan bod. 

LESGEEFMETHODOLOGIE 
Tijdens deze sessies krijg je alle tools aangereikt, zodat je uiteindelijke een complete les kunt 
samenstellen. Je leert o.a.: 

• de namen van de houdingen; 

• studenten op een veilige manier in en uit de houding te praten; 

• te benoemen welke gebieden ‘ target areas’ van een specifieke houding zijn en hoe je deze 
gebieden meer of minder kunt stimuleren; 
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• om naar een houding te kijken en te inventariseren wat goed gaat en waar aanpassing nodig is 
(bijvoorbeeld om ongewenste compressie te voorkomen of om meer stimulatie te krijgen); 

• de energetische invloed van bepaalde houdingen te benoemen en te gebruiken bij het 
samenstellen van een les; 

• de invloed op studenten van jouw vaardigheden als docent, waaronder bijvoorbeeld 
stemgebruik. 
 

OEFENLESSEN 
Dit zijn lessen die deelnemers aan de opleiding aan elkaar geven alsof ze een echte les aan studenten 
geven. Hierdoor kun je op een veilige manier in een vertrouwde omgeving het geleerde toepassen. 
We oefenen met de houdingen, sequencing, meditatie, pranayama, verbale en fysieke aanpassingen, 
connectie maken met je studenten en een sfeer creëren. 

LEZING BIJZONDER ONDERWERP  

In deel II gaan we ook nog stil staan bij Yin Yoga en zwangerschap. Hoe kun je op een veilige en 
verantwoorde manier een student tijdens een Yin Yoga practice begeleiden? Wat gebeurt er 
überhaupt op lichamelijk, mentaal, hormonaal, energetisch vlak wanneer een vrouw zwanger is? Wat 
kan wel, wat niet, wanneer wel, wanneer niet, wat kun je aan de student zelf overlaten, waar moet je 
een student voor behoeden etc…? Op een leerzame maar leuke manier gaan we ons in dit onderwerp 
verdiepen, zodat je in de toekomst vol vertrouwen zwangere dames aan je les kunt laten deelnemen. 
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(GAST)DOCENTEN 
De Yin Yoga Opleiding wordt verzorgd door hoofddocent Fieke Klaassen. Ze heeft ruime ervaring in het 
lesgeven (10.000+ uur) en trainen van yogadocenten. Ze is behalve yogadocent ook trainer en coach 
en begeleidt mensen en organisaties op het gebied van mindfulness, communicatie, samenwerking en 
bewustzijn.  
 
Daarnaast zijn gastdocenten uitgenodigd om hun specialisme te delen. Al onze docenten hebben een 
liefde voor yoga die we graag delen met onze studenten. Alle docenten voldoen aan de richtlijnen van 
Yoga Alliance (E-RYT 200 en / of E-RYT 500) of hebben de benodigde certificering / diploma voor hun 
expertise. 
 
 
HOOFDDOCENT 
Fieke Klaassen 

In 2009 besluit Fieke de Ashtanga Yoga Opleiding in Eindhoven te 
volgen. Na een heftige periode in haar persoonlijke leven heeft ze 
net het roer volledig omgegooid. Yoga heeft haar daarbij enorm 
geholpen. Daarom wil ze zich nog verder verdiepen in haar eigen 
yoga practice en vaardigheden opdoen om aspecten van yoga toe te 
kunnen passen in haar werk als trainer en coach.  
Na afloop van de Ashtanga Yoga Opleiding gaat ze yogalessen geven 
bij De Yoga Studio in Eindhoven en bij een yogastudio in Weert. 
Wat  begon als één avond in de week, groeit al snel uit naar meer. 
Behalve dat ze inmiddels jarenlang yogalessen geeft, is ze nu ook 
studiomanager van De Yoga Studio in Eindhoven. Ze is als docent 

verbonden aan de Ashtanga Yoga Opleiding en de Yin Yoga Opleiding. 
Ze heeft het voorrecht gehad om met verschillende (internationale) yogadocenten te mogen studeren 
en hen te mogen assisteren. 
Daarnaast houdt ze haar kennis en vaardigheden als trainer en coach up-to-date door ook nog 
regelmatig trainingen en coachingstrajecten te begeleiden op het gebied van persoonlijke en 
teamontwikkeling. 
Fieke is als hoofdocent verantwoordelijk voor de programma-inhoud van de Yin Yoga Opleiding. Door 
haar vakinhoudelijke kennis en ervaring als trainer/coach is er ook veel aandacht voor jouw 
persoonlijke ontwikkeling. Door haar ervaring als studiomanager kom je ook veel te weten over de 
praktische aspecten van het lesgeven en/of runnen van je eigen studio. 
 
 
GASTDOCENTEN 
Sandra Goos 
(Traditionele Chinese Geneeskunde en chakrafilosofie) 
 

 
Sandra heeft een dansachtergrond en de liefde voor beweging zat 
er dus al vroeg in. Ze geeft al heel veel jaren les, was lange tijd 
docent bij de AALO en sinds de liefde voor yoga ook haar hart heeft 
gegrepen, brengt ze dit met veel liefde en toewijding over aan haar 
studenten. 
Tijdens de Yin Yoga Opleiding zal Sandra je begeleiden en je kennis 
verdiepen van de Traditionele Chinese Geneeskunde.  
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Ze heeft diepgaande kennis en wijsheid opgedaan van deze eeuwenoude traditie tijdens haar studie 
voetreflexelogie en later Traditionele  
 
Chinese Geneeskunde. 
Sandra neemt je graag mee op reis door de meridianen, de 5 elementen, de invloed van de seizoenen 
op die elementen en nog heel veel meer van wat Traditionele Chineeskunde zo boeiend maakt. 
Haar scriptie bestond uit de invloed van yogahoudingen op chakra's. 
Need to say more? Wil je echt betrouwbare, wetenschappelijke op waarheid gebaseerde kennis 
opdoen over TCM, meridianen en chakra's? Dan ben je bij Sandra aan het juiste adres. 
 
 
 
Laura Alteveer-Ramakers 
(Anatomie) 

 

Laura besluit rond haar 30ste levensjaar om het roer om te 
gooien en gezonder en bewuster te gaan leven. Yoga, 
mindfulness en meditatie helpen haar daarbij. Het resulteert 
voor Laura in minder stress, meer zelfvertrouwen en meer 
energie en het proefde naar meer. 
Daarom volgt ze verschillende internationale yogaworkshop en 
opleidingen en in 2012 rond ze met succes de 200 hrs Ashtanga 
Yoga opleiding in Eindhoven af. Ze gaat naast haar toen nog 
reguliere baan yogales geven bij Yogaweert in Weert. 
In 2011 had ze al kennis gemaakt met Thaise Yoga Massage en dat 
was voor haar liefde op het eerste gezicht. Vandaar dat ze in 2013 

start met de 3 jarige HBO-opleiding tot Natuurgeneeskundig Thaise Massage Therapeut bij Thai Dee. 
Sinds dat ze de opleiding in 2016 heeft afgerond, runt ze haar eigen succesvolle Thaise Yoga Massage 
praktijk in Weert en daarnaast geeft ze ook nog een enkele yogalessen in de week. 
Eens in de maand komt ze ook naar De Yoga Studio om heerlijke yogamassages te verzorgen. 
We zijn heel blij dat Laura met haar anatomische kennis opgedaan en verder verdiept in de Thaise 
Yoga Massage opleiding en vele workshops die volgden, onderdeel is van ons docententeam. Ze 
helpt  jou op weg op het gebied van anatomische kennis. Doordat zij zelf ook yogabeoefenaar is, kan 
zij veel specifieker ingaan op de anatomie welke relevant is voor de yogabeoefening en voor een 
toekomstig yogadocent. En behalve dat is Laura gewoon een heel fijn en warm mens. 
 
Daarnaast zullen er ook nog gastdocenten zijn die lezingen geven op een specifiek relevant vakgebied.  
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TARIEVEN 
 
 
Je kunt bij aanvang van de Yin Yoga opleiding gelijk besluiten 200 uur mee te doen (dus deel I en II, en 
een aantrekkelijke korting ontvangen) of je kunt kiezen om met de 100 uur te beginnen en na het 
voltooien van deel I te besluiten of je ook wilt doorgaan met deel II. 

  
  
Deel I & II van de Yin Yoga Teacher Training 
o € 2.250 (early bird, betaling vóór 4-5-2021) 
o € 2.350 (normaal tarief, betaling tussen 4-5-2021 en28-5-2021) 
o € 2.450 (betaling in termijnen) (1x € 950 vóór 28-5-2021 en 2 x € 750 vóór 16-7-2021 en 15-9-2021) 
  
  
Deel I van de Yin Yoga Teacher Training 
o € 1.300 (early bird, betaling vóór 4-5-2021) 
o € 1.400 (normaal tarief,  betaling tussen 4-5-2021 en 28-5-2021) 
o € 1.500 (betaling in termijnen) (1x € 750 vóór 28-5-2021 en 1x € 750 vóór 16-7-2021) 
  
  
Deel II van de Yin Yoga Teacher Training 
o € 1.300 (early bird, betaling vóór 3-9-2021) 
o € 1.400 (normaal tarief,  betaling tussen 3-9-2021 en 15-9-2021) 
o € 1.500 (betaling in termijnen) (1x € 750 vóór 15-9-2021 en 1x € 750 vóór 9-10-2021) 
  
Om je plekje te reserveren, vragen we je een aanbetaling van € 500 te doen. 
Deze aanbetaling wordt uiteraard in mindering gebracht op het totaal te betalen lesgeld. 
  
De tarieven zijn inclusief: het volledige programma (inclusief evaluaties en praktijkexamens), de reader 
en thee tijdens de opleidingsdagen. Parkeren kan in de straat van de studio, daar is parkeren gratis. 
 
Niet inbegrepen zijn: studiemateriaal zoals boeken en lunch. De totale kosten van verplichte boeken 
voor de 200 uur durende training bedragen voor de verplichte literatuur niet meer dan € 75 (zie 
hierna voor overzicht studiemateriaal). 

 
 

 



S T U D I E G I D S  2 0 2 1  |  3 4

STUDIE
MATERIAAL

Reader Yin Yoga Opleidinig, De Yoga Studio (bij aanvang van deel I respectievelijk deel II ontvang je de

reader voor dat betreffende deel. De reader is bij de opleidingskosten inbegrepen)

The Complete Guide to Yin Yoga: The philosophy and practice of Yin Yoga, Bernie Clark 

The Alchemist (ENG), Paulo Coelho óf De Alchemist (NL), Paulo Coelho (boek of e-book) 

VERPLICHTE LITERATUUR

 

      (let op: dit is de TWEEDE druk; de eerste druk wijkt erg af van de tweede druk)

 

Eén Sutra boek is voldoende. Kies NL of ENG:

· Zien door Yoga, Joghum Dijkstra & Salvatore Cantore (NL)

OF

· The Yoga Sutras of Patanjali, Swami Satchidananda (ENG)

OF

· Als je al een ander Sutra boek hebt is dat ook oké

 

 

AANBEVOLEN LITERATUUR

·       Autobiography of a Yogi (ENG), P. Yogananda (ENG) óf Autobiografie van een Yogi, P. Yogananda (NL)

·       The Bhagavad Gita, Eknath Easwaran (ENG)

·       Key muscles of yoga, Ray Long (ENG)

·       Op weg met de Bhagavad Gita, M. Patel (NL)

YIN YOGA OPLEIDING
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VERLOOP VAN DE OPLEIDING 
 
Voorafgaand aan de opleiding ontvang je al enkele opdrachten, zodat je goed voorbereid aan de 
opleiding kunt starten. 
 
Ook raden we je aan om meteen te starten om minimaal 1 keer in de week een Yin Yoga les te volgen 
bij een bij Yoga Alliance geregistreerde Yin Yoga docent. Het volgen van lessen in persoon op een 
studio (in plaats van online) heeft (indien mogelijk) de voorkeur.  
 

Deel I start op de genoemde startdatum. Om deel I succesvol af te kunnen ronden, dien je: 

• minimaal 90% van de opleidingsdata aanwezig te zijn geweest; 

• aan alle voorwaarden voor deel I te hebben voldaan. 

 

Voorwaarden voor deel I zijn: 

• lever je (huiswerk)opdrachten op tijd in (te laat ingeleverde opdrachten worden niet 
beoordeeld); 

• kom goed voorbereid naar de les (bereid de opgegeven stof dus thuis goed voor); 

• oefen met lesgeven, aanpassen, assisteren en observeren; 

• participeer, neem actief deel (aan discussies), stel vragen; 

• laat tijdens de opleidingsdagen en bij het maken van de opdrachten zien dat je de stof in je 
opneemt/beheerst; 

• maak verbinding met je mede-studenten. 

Wanneer je aan alle voorwaarden hebt voldaan/bovenstaande voorwaarden met goede resultaten 
hebt voltooid, ontvang je na afloop van de 100 uur een certificaat van deelname. Mocht nog niet aan 
alle voorwaarden zijn voldaan, krijg je één herkansing. Je ontvangt dan een bericht met extra 
opdracht(en) welke je binnen de aan te geven termijn kunt aanleveren. 

Deelnemers aan de 200-uurs opleiding gaan vervolgens aan de slag met het opstarten van een eigen 
Intro cursus, het observeren van lessen en het maken van reflectie-opdrachten (= Huiswerk).  

Voor de Intro cursus zoek je mensen (bijv. vrienden, familie of bekenden) om (gratis) les te geven. Het 
is de bedoeling dat je minimaal 5 groepslessen (van 1 – 1,5 uur) geeft aan een groepje van 4 of meer 
personen. 

 

Deel II start op de genoemde startdatum. Om deel II succesvol af te kunnen ronden, dien je: 

• minimaal 90% van de opleidingsdata aanwezig te zijn geweest; 

• aan alle voorwaarden voor deel II te hebben voldaan. 

 

Voorwaarden voor deel II zijn: 

• lever je (huiswerk)opdrachten op tijd in (te laat ingeleverde opdrachten worden niet 
beoordeeld); 

• kom goed voorbereid naar de les (bereid de opgegeven stof dus thuis goed voor); 

• oefen met lesgeven, aanpassen, assisteren en observeren (o.a. tijdens de opleiding, maar ook 
door het geven van een 5-weekse introcursus); 

• participeer, neem actief deel (aan discussies), stel vragen; 
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• laat tijdens de opleidingsdagen en bij het maken van de opdrachten zien dat je de stof in je 
opneemt/beheerst; 

• maak verbinding met je mede-studenten; 

• verslag van de 5-weekse introcursus. 

Wanneer je aan alle voorwaarden hebt voldaan/bovenstaande voorwaarden met goede resultaten 
hebt voltooid, ontvang je na afloop van de 200 uur een certificaat van deelname. Mocht nog niet aan 
alle voorwaarden zijn voldaan, krijg je één herkansing. Je ontvangt dan een bericht met aanvullende 
(extra) opdracht(en) welke je binnen de aan te geven termijn kunt aanleveren. 

Als je ook een RYT-200 certificaat wilt ontvangen (voor registratie bij Yoga Alliance) is er (een aparte 
praktijkdag) waarop je examen doet. 

 
Uit het examen moet blijken dat je: 

• basiskennis anatomie (hoe het lichaam functioneert: botten, spieren, fascia, gewrichten, 
bewegingen, organen en bindweefsel) hebt; 

• basiskennis van TCM, chi, meridianen en de vijf-elemententheorie hebt; 

• begrip hebt van wat diverse Yin Yoga houdingen voor het fysieke en energetisch lichaam 
kunnen doen; 

• basis Pranayama en ademhalingstechnieken beheerst; 

• basis Mindfulness en meditatietechnieken beheerst; 

• basiskennis hebt van de Yoga Sutras en yogafilosofie; 

• weet hoe je intelligent lessen opbouwt; 

• de namen van de houdingen kent; 

• studenten op een veilige manier in en uit de houding te kunt praten; 

• kunt benoemen welke gebieden ‘ target areas’ van een specifieke houding zijn en hoe je deze 
gebieden meer of minder kunt stimuleren; 

• kunt inventariseren wat in een houding bij een bepaalde student goed gaat en waar 
aanpassing nodig is (bijvoorbeeld om ongewenste compressie te voorkomen of om meer 
stimulatie te krijgen); 

• weet hoe je hulpmiddelen gebruikt en gepersonaliseerde aanpassingen geeft voor houdingen, 
zodat studenten veilig Yin Yoga beoefenen en je blessures voorkomt; 

• weet hoe je op een veilige, gepersonaliseerde en creatieve manier yogalessen kunt geven die 
inspirerend zijn. 

• Persoonlijk leiderschap kunt inzetten en authentiek bent. 
 

Is uit het examen gebleken dat je voldoende kennis en vaardigheden hebt om als docent op een 
veilige en verantwoorde wijze Yin Yoga lessen te geven dan ontvang je een RYT-200 certificaat, welk 
certificaat je kunt registreren bij Yoga Alliance. Mocht nog niet aan alle voorwaarden zijn voldaan, krijg 
je één herkansing. Je ontvangt dan een bericht met extra (aanvullende) opdracht(en) welke je binnen 
de aan te geven termijn kunt aanleveren. 
 
Wanneer het langer duurt om de opleiding te voltooien 
In sommige gevallen is het nodig om bepaalde opdrachten na het einde van de cursus (opnieuw) te 
voltooien of om examens of evaluaties opnieuw te doen. In dit geval kunnen we de mogelijkheid 
bieden om meer tijd te nemen om aan de vereisten voor het certificaat te voldoen, maar hiervoor 
worden extra kosten in rekening gebracht. 

Als je meer tijd nodig hebt, zullen we tegen het einde van de cursus met je afspreken wat wanneer 
moet worden afgeleverd en tegen welke kosten. 
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Als je al het werk hebt voltooid, kun je het in één keer opsturen, met het verzoek om beoordeeld te 
worden. Als er extra kosten van toepassing zijn, sturen we je een factuur voor de beoordeling. 
Eenmaal betaald, evalueren we je werk en indien geslaagd: sturen we je het certificaat. 

Extra kosten zijn verschuldigd: 
• € 25,- per te beoordelen opdracht (laat of opnieuw); 
• € 100,- om het praktijkexamen later of opnieuw af te leggen; 
• € 50,- om een laat theoretisch examen in te halen; 
• € 60, - per uur voor een privésessie met één van onze docenten. 
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STUDIEBELASTING EN BEGELEIDING 
 
 
STUDIEBELASTING 
Tijdens de lesdagen wordt er veel door ons behandeld. Voor de een is dit genoeg en blijft er een hoop 
hangen. Een ander heeft meer tijd buiten de lesuren nodig om de behandelde lesstof nogmaals door 
te nemen. Qua studiebelasting is het daarom moeilijk een indicatie te geven. Je moet denken aan 2,5 á 
7 uur per week gedurende de gehele opleiding. 
 
Hieronder volgt een geschatte uitsplitsing van de uren en studiebehoeften waarop je je dient voor te 
bereiden (dit is een overzicht van de hele training, deel I en deel II -200 uur- samen). 
 

 
 

Lesuren   

Technieken, Training en Oefenen 
- asana (houdingen) 
- pranayama en het subtiele lichaam 
- meditatie 
- mindfulness 
 

75   

Professionele benodigdheden  
 - lesgeefmethodologie 
 - persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 - praktijk (lesgeven) 
 

50  

Anatomie en fysiologie  
- Anatomie 
- Fysiologie 
- Biomechanics 
- TCM 

 

30  

Yoga Wetenschappen  
- Geschiedenis 
- Filosofie 
- Ethiek  

 

30  

Overige onderwerpen  
 

15  

Totaal  200  
 
 
EXTRA BUITEN DE TRAINING 
- zelfstudie 
- het volgen van lessen op een yogastudio of online: 2-3 lessen per week 
- verzorgen 5-weekse Introcursus 10 uur totaal (incl. voorbereiding) 
 
 
BEGELEIDING 
We ondersteunen je tijdens het hele studieproces, maar we verwachten ook dat je zelf initiatief neemt 
om te groeien. Vraag om ondersteuning wanneer je die nodig hebt. Met je vragen kun je altijd terecht 
bij de hoofddocent van de opleiding. 



 

39 
 

 
 
Mochten er obstakels zijn in het proces, dan worden deze persoonlijk besproken tussen de docent en 
de student. 
 
Gedurende de opleiding (200 uur) zijn er tenminste twee toetsingsmomenten bestaande uit: 
- 2 praktijkopdrachten 
- 1 schriftelijke opdracht. 
 
Naar aanleiding hiervan ontvangen deelnemers mondelinge feedback. Mocht blijken dat één of 
meerdere opdrachten onvoldoende is/zijn om de opleiding met goed gevolg af te ronden, bestaat er 
een mogelijkheid om deze te herkansen. Hier kunnen eventueel kosten aan verbonden zijn (zie 
hiervoor onder verloop van de opleiding). 
 
VRIJSTELLINGSBELEID 
Gezien de vrij korte duur en intensiteit van de opleiding is het niet mogelijk om voor onderdelen van 
de opleiding vrijstellingen te krijgen. Alleen als je eerder aan de cursus hebt deelgenomen en 
onderdelen van de training hebt afgerond, kun je vrijstelling krijgen. Wat de vrijstellingen zijn, is ter 
beoordeling aan De Yoga Studio. 
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ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN 
 
 
ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN 
Bij inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de Algemene en Aanvullende Voorwaarden. 
 
De Algemene (en Aanvullende) Voorwaarden zijn altijd te raadplegen op de website van De Yoga 
Studio. De Algemene (en Aanvullende) Voorwaarden zijn, conform Nederlandse richtlijnen, opgesteld 
in het Nederlands.  
 
 
BIJZONDERE VOORWAARDEN 
 
Deelname 
Een deelnemer kan aan een opleiding deelnemen nadat De Yoga Studio het volledige bedrag voor 
deelname aan de opleiding heeft ontvangen (met inachtname van de uiterlijke betaaltermijn). 
 
Annulering door De Yoga Studio 
De Yoga Studio behoudt zich het recht voor om een geplande opleiding te annuleren, als gevolg van 
overmacht of bij onvoldoende deelnemers. In dat geval zal het reeds betaalde bedrag gerestitueerd 
worden aan de deelnemer.  
 
Toelating en annulering 
Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst (inschrijfformulier + 
pasfoto + aanbetaling). 
 
Na ontvangst van de inschrijving kan een (telefonische) intake plaatsvinden. Hierin bespreken docent 
en deelnemer de eventuele vragen over de inhoud van de opleiding, de toelating en het niveau van de 
huidige practice deelnemer. 
 
Deelnemer hoort zo spoedig mogelijk of hij is toegelaten tot de opleiding. In geval deelnemer niet 
wordt toegelaten, wordt de aanbetaling direct terug overgemaakt. Als deelnemer is toegelaten dan 
heeft deze veertien (14) dagen bedenktijd. Wanneer De Yoga Studio in deze veertien (14) dagen geen 
schriftelijk bericht per e-mail aan info@deyogastudio.nl. van deelnemer ontvangt dan is de inschrijving 
automatisch definitief.  
 
Wanneer de deelname aan de opleiding definitief is, is deelnemer verplicht het volledige cursusgeld 
(op tijd) te voldoen. Annulering is derhalve niet meer mogelijk. Na betaling van het volledige 
cursusgeld is geen terugstorting meer mogelijk (ook niet gedeeltelijk). Wanneer wordt gekozen voor 
betaling in termijnen is deelnemer verplicht alle termijnen te voldoen, ook als deelnemer tussentijds 
zou stoppen met de opleiding. 

  

https://www.deyogastudio.nl/nld/alg-voorwaarden
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KLACHTENPROCEDURE EN GESCHILLENBESLECHTING 

 
Heb je inhoudelijke klachten over de opleiding of is er een probleem met een docent, dan horen wij 
dat graag zo spoedig mogelijk van je. Op deze manier kunnen we proberen het op te lossen. Alle 
klachten worden vertrouwelijk behandeld. Neem contact op met de hoofddocent van de opleiding. 
We zullen binnen één week reageren. Mocht er nader onderzoek nodig zijn dan word je hiervan in 
kennis gesteld en ontvang je een indicatie wanneer we verwachten je uitsluitsel te kunnen geven. 

Ben je niet tevreden met het antwoord dat je hebt gekregen dan kun je een klachtenprocedure 
starten. 

Stap 1: 

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend binnen vier weken nadat de beslissing is genomen of de 
handeling is verricht. Dien je klacht in bij de interne klachtenfunctionaris van De Yoga Studio, F. Tils, 
(Scherpakkerweg 9b, 5616 HP Eindhoven). Zij zal binnen vier weken op je klacht reageren.  
 
Omschrijf je klacht duidelijk en met gegronde argumenten voor je standpunt. De klacht dient 
ondertekend te zijn en bevat in ieder geval: naam, adres, woonplaats en opleiding welke werd of is 
gevolgd, de naam van de persoon die de omstreden handeling heeft verricht of de beslissing heeft 
genomen; een duidelijke omschrijving van de handeling of het besluit, de datum waarop de handeling 
of het besluit heeft plaatsgevonden en de te ondernemen actie. 
De Yoga Studio zal de klacht verwerken en bewaren voor de duur van twee jaar. Wanneer De Yoga 
Studio verantwoordelijk blijkt te zijn, zullen de klachten leiden tot structurele verbeteringen. 

Stap 2: 

De Yoga Studio reageert binnen vier weken op je klacht. Als er meer tijd nodig is om de kwestie te 
onderzoeken, word je binnen vier weken op de hoogte gebracht en wordt verteld wat de status is van 
het onderzoek. Daarnaast krijg je een indicatie wanneer je een antwoord krijgt.  
 
Als je niet tevreden bent met het antwoord, kun je doorgaan naar de volgende stap. 

 
Stap 3:  

Kom je er samen met De Yoga Studio niet uit over de betreffende klacht, dan kan de hulp van een 

onafhankelijke derde partij worden ingeschakeld: Limburgse Meesters, mr. P.A.T. Hoppenbrouwers-

Niesten, advocaat/mediator. 

Binnen 4 weken worden partijen uitgenodigd door de mediator voor een gesprek. Daarvoor gelden de 

navolgende voorwaarden. 

 

Artikel 2.4.1 Taken en werkwijze mediator 

1. Met instemming van klager en aangeklaagde kan, voorafgaande aan of tijdens de behandeling van 

een klacht, worden gekozen voor mediation. 

2. Mediation kan, met inachtneming van het in lid 1 en lid 5 van dit artikel bepaalde, plaatsvinden op 

verzoek van klager of aangeklaagde of van een verwijzer,  

3. De mediator ondersteunt de partijen bij het zelf vinden van een oplossing. De mediation geschiedt 

bij voorkeur door gezamenlijke gesprekken. De mediator kan desgewenst met partijen afzonderlijk 

gesprekken voeren. De mediator maakt zelf de keuze voor zijn werkwijze. 

http://limburgsemeesters.nl/contact/
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4. De partijen gaan de inspanningsverplichting aan het geschil met behulp van mediation op te lossen.   

5. De mediation geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat elk der partijen en de mediator vrij om 

de bemiddeling op elk gewenst moment te beëindigen. 

 

Artikel 2.4.2 Geheimhouding 

1. De mediator verstrekt geen informatie aan derden, tenzij partijen hiervoor toestemming geven. 

2. De partijen verplichten zich om geen mededelingen te doen aan derden over het verloop van de 

mediation, tenzij anders overeengekomen. 

3. Alle mediationgesprekken zijn besloten. Derden kunnen alleen op uitnodiging van een of beide 

partijen en met instemming van beide partijen en de mediator aanwezig zijn. 

  

Artikel 2.4.3 Uitkomst van de mediation 

1. De mediator maakt een verslag van de mediationgesprekken. Het uiteindelijke resultaat van de 

mediation wordt vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst die ter goedkeuring wordt getekend 

door de beide partijen. 

2. Aan elke partij wordt een ondertekend exemplaar van de Vaststellingsovereenkomst ter hand 

gesteld. 

3. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechter. 

 
Stap 4: 
 
Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende 
mediator kan het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Oost-Brabant. 
 



START JOUW YOGA
REIS BINNENKORT?

W E  Z I E N  J E  G R A A G

We hebben deze studiegids met veel plezier voor je
samengesteld en hopen dat jij een goed beeld hebt gekregen
van de yoga opleidingen bij De Yoga Studio.

Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met
ons op te nemen. Misschien wil je een keer sfeer proeven in
een van onze lessen of wil je gewoon even overleggen of
een yoga opleiding bij je zou passen.

Het meest makkelijk zijn wij bereikbaar per mail:
info@deyogastudio.nl. Op dinsdag en donderdag werken wij
over het algemeen op kantoor (040-293 29 99). De overige
dagen zijn we veelal bezig met het geven van yogales :-)

We horen graag van je!

Een hele fijne dag! 
 

Warme groet, 
Namens de docenten van de 

yogaopleidingen
 

Fieke Klaassen


