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YOGA DOCENTEN
OPLEIDING
Diepte in Yoga

"Yoga is het onaangeraakt zijn
door de wervelingen van de geest,
zodat het Ziende thuis is in zich
Zelf." Patanjali
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Wat is yoga?
Yoga is een heel persoonlijke weg naar bewustwording en betekent letterlijk
"verbinding". De eeuwen oude traditie van Yoga biedt verschillende paden om bewust
in verbinding te zijn met je lichaam, je gevoelswereld (emoties en gevoelens) je geest
en vooral verbinding met wat je ten diepste bent. Het is de verbinding met jezelf, die je
een ervaring van diepe rust, stilte en ontspanning geeft.

De Yogaopleiding in het kort
Bij de Yogaya Yoga Docenten Opleiding wordt de basis gevormd door de klassieke
hatha yoga met als rode draad de chakraleer. Het lichaam (met de daarbij behorende
hatha yoga-oefeningen) is het voortdurende vertrekpunt als middel tot
bewustwording.
Je krijgt les van ervaren yogadocenten met jarenlange leservaring en met ieder hun
eigen expertise.
Er is veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling. Met behulp van de yogafilosofie
maak je een verdiepende reis in jezelf, waardoor jouw inzicht en bewustzijn groeit. De
asana’s (lichaamshoudingen), adem(oefeningen), meditaties en mantra’s helpen je om
deze inzichten dieper in jezelf te ervaren.
En natuurlijk leer je alles wat je moet weten om zelfstandig een verantwoorde yogales
te kunnen geven. Je ontwikkelt de benodigde kennis op het gebied van de techniek van
de houdingen, anatomie, didactische vaardigheden en je leert hoe je mensen kan
begeleiden in ontspanning en meditatie.
Je kunt uiteraard ook de opleiding volgen als je niet van plan bent yogales te gaan
geven. De opleiding is heel waardevol voor je eigen ontwikkeling en verdieping.
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Waarom de opleiding bij Yogaya?
Tegenwoordig is er een heel groot aanbod aan opleidingen in binnen- en buitenland:
van een paar weken tot een paar jaar. Daarom is het moeilijk te kiezen wat nu past bij
jou.
Onze opleiding is een intensieve jarige opleiding, die veel verder gaat dan een
technisch opleiding tot yogadocent. We zien yoga als zoveel meer is dan alleen het
doen van asana's. Wij zijn een opleiding die de traditionele oosterse yoga filosofie
verbindt aan de dagelijkse praktijk van de huidige moderne samenleving. Op deze
manier is hetgeen wat je leert in de opleiding relevant en direct toepasbaar in de
uitdagingen die je als mens tegen komt in je leven. De ervaring leert, dat tijdens de
opleiding iedereen persoonlijke transformaties doorgaat, die duurzaam je leven
veranderen.
Daarnaast geloven we dat persoonlijke ontwikkeling en bewustwording van wie je
werkelijk bent, vooraf gaat aan het geven van een goede yogales. Je kan immers alleen
les geven in dat wat je zelf hebt ervaren. Daarom zijn we een ervaringsgerichte
opleiding.
De docentenopleiding van Yogaya is vormgegeven zoals onze yogaschool Yogaya: we
hechten veel waarde aan persoonlijke aandacht, respect voor ieders persoonlijke pad,
diepgang tijdens de yoga-beoefening, kleinschaligheid en kwaliteit. Omdat de opleiding
in kleine groepen wordt gegeven (max. 16 deelnemers per jaar) is er veel ruimte voor
het uitwisselen tussen leraar en leerling en door leerlingen onder elkaar.
We vinden het bovenstaande voorwaarden om yoga dieper te integreren in je leven.
Yoga wordt daardoor niet iets wat je een paar uur per week ‘doet’, of waar je alleen
mee bezig bent al als je lesgeeft. Maar een wezenlijk onderdeel van je leven.
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Docenten
De opleding wordt geven voor de twee hoofddocenten Jitske van der Velde en Chris
Kleinschmidt. Beiden docenten beoefenen al ruim 17 jaar met veel toewijding yoga.
Jitske heeft na het afronden de van de Intensieve Yoga Scholing van Rob Obermeijer,
diverse bijscholingen en verdiepende retraites gevolgd. Ze is een bevoegd
zwangerschaps- en postanatles yogadocent. In 2014 heeft ze samen met Gilleske
Kreijns Yogaschool Yogaya opgericht. Hier geeft ze wekelijks les. Sinds 2016 geeft ze
verdiende bijscholing aan yogadocenten in de meditatie, filosofie en chakraleer. Vanuit
deze bijscholing is deze driejarige opleiding ontstaan, die ze sinds 2019 geeft.
"Het beoefenen (en het geven) van yoga gaat over het het heel dicht bij / diep in jezelf
zijn. Yoga helpt je de verschillende routes naar je essentie te vinden. Voor mij
persoonlijk is de weg van overgave en verzachting de mooiste en meest direct weg
naar de kern. Ik ben dankbaar dat ik mensen mag begeleiden in dit waardevolle
ondersoek naar zichzelf en bewustzijn. "
Chris is tijdens jonge leeftijd in aanraking gekomen met meditatie. Het vinden van de
stilte in jezelf is een voortdurend pad dat hij zelf beloopt en waarin hij wekelijks les
geeft. Yoga vormde een belangrijke verdieping, vooral toen hij bij zijn leraar Rob
Obermeijer in opleiding ging. Daarnaast heeft chris door zijn carriere als
leiderschapstrainer en persoonlijk coach, veel ervaring met het begeleiden van
ontwikkel processen. Dit komt op diverse mannieren tot uiting in de opleiding.
"Quote chris"

Gastdocenten
Een enkele keer per jaar zullen gastdocenten een speciefiek element in de opleiding
geven. We kiezen voor speciialliesten in hun vakgebied. Die met hun expertise een
verrijking zijn voor de opleiding.
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De opleiding bestaat uit 3 studiejaren met ieder 10 opleidingsweekenden. Gedurende
januari tot en met juni en september tot en met december is er 1 lesweekend per
maand. Ieder jaar zijn er individuele voortgang gesprekken. Er is 1 extra thema
weekend in het derde jaar. In totaal bestaat de opleiding uit 500 contacturen.
30 lesweekenden (480 uur)
3 jaargesprekken (6 uur)
Thema weekend jaar 3 (8 uur)
Stage lesbegeleiding (8 uur)
De chakraleer is de rode draad door de opleiding. We gebruiken de chakra's en hun
thema's als kapstok om de verschillende lagen van ons menszijn te verkennen en
ontdekken. Ook is het mogelijk om via de kwaliteiten van chakra's de verschillende
wegen naar de staat van diepe meditatie te ervaren.

Jaar 1
Chakra
Je start in het eerste jaar met leggen van een fundament. We werken in de eerste
weekenden met behulp van het eerste chakra aan de veiligheid in de groep en de
veiligheid in jezelf. Het aankomen en thuis zijn in jezelf en je lichaam zijn tevens
thema’s die in het eerste chakra aan bod komen. Je leert een meditatie- en asanabeoefening in je leven vorm te geven. En we starten met de basis van de filosofie.
Vanuit het vertrouwen dat tijdens de weekenden van het eerste chakra heeft kunnen
groeien, komt er steeds meer ruimte voor uitbreiding. Gedurende de weekenden van
het tweede chakra onderzoeken we hoe de levensenergie in zijn veelzijdigheid het
leven vorm en kleur geeft. Spelenderwijs ga je aan de gang met de houdingen en zet je
je eerste stappen in het lesgeven. Daarnaast ontstaat er vanuit een natuurlijke
nieuwsgierigheid meer verdieping in de filosofie.
In de laatste twee weekenden van het eerste jaar maken we het begin met het derde
chakra. Er ontstaat meer gerichtheid in je eigen practise. Ook is dit periode waarin we
in diepte op de techniek van de asana en anatomie in gaan.
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Yoga
dynamische en statische oefenvormen hatha yoga
kennis en achtergronden van de āsana’s
opbouwen van een eigen oefendiscipline
Zonnengroet en maangroet
karma yoga
Adem en meditatie
relatie lichaam-adem-bewustzijn
meditatie oefeningen
fysiologie van het ontspannen
inzicht in de toepassing van adem- en ontspanningsoefeningen in een les
Didactiek
inzicht in de opbouw van een yogales
inspreken van asana’s
Anatomie en fysiologie
enige kennis van de anatomie toegespitst op yoga
anatomie van het bekken
nadi's
Filosofie
historische en filosofische achtergronden van yoga
inleiding tot de yogasūtra’s van Patañjali
inleiding in de advaita vedanta
betekenis van de Indiase mythologie voor yoga
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Jaar 2
Chakra
In het begin van het tweede jaar gaan we verder met het onderzoek in het derde
chakra. Je leert hier een midden te vinden tussen onze binnen- en buitenwereld.
In de weekenden van het vierder chakra staat het ‘doen’ steeds meer ten dienste van
het ‘voelen’. Langzaam wordt de vorm zachter en opent zich in jouw het vermogen
subtieler waar te nemen. Dit is het domein van de bhakti yoga waar we ons verder in
zullen verdiepen.
Tijdens de weekenden van het vijfde chakra ervaar je het belang van stilte in zowel het
lesgeven als je persoonlijke beoefening. Je verdiept je verder in adem en pranayama.
Het onderscheidend vermogen neemt toe waardoor de tot nu toe opgedane kennis en
de filosofie steeds meer op zijn plek valt.
Yoga
verdieping en uitbreiding van de asana’s
het vinden van "de juiste" houding
alternatieven en aanpassingen
bhakti yoga
Adem en meditatie
inzicht in de relatie adem-beweging-ontspanning
verdieping adem- en ontspanningsoefeningen
Anatomie en fysiologie
inzicht in de bewegingsmogelijkheden en -beperkingen van wervelkolom en
gewrichten.
verdieping van de anatomie toegepast op yoga
bandha’s werking en effecten
Didactiek
inspreken ontspanningsoefeningen
de relatie taal, ontspanning en bewustwording
Filosofie
Bhagavad gita
Filosofie van Samkhya leer (manas, buddhi, ahamkara)
Verdieping in de guna's
Ayurveda (basis begrippen zoals oa dosha's, vayu's)
vijnana bhairava tantra
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Jaar 3
Chakra
Na mate de opleiding vordert, ontwikkel jij je. Je bewustzijn verruimt en de staat van
meditatie is via verschillende wegen toegankelijk geworden. In de weekenden van het
zesde chakra is de vorm steeds subtieler, maar de ervaring in jezelf steeds helderder.
Tijdens de opleidingsweekenden van de chakra psychologie integreer je wat je tot nu
toe hebt geleerd. En leer je de basis van het geven van chakra yogalessen.
Yoga
verdieping en uitbreiding van de asana’s
Chakra yoga
Verkenning yoga soorten (yin, restorative, free flow)
jnana yoga
Adem en ontspanning
inleiding tot pranayama
pranayama beoefening en leren begeleiden van pranayama
Anatomie en fysiologie
zwangerschap en yoga
Didactiek
de relatie taal en bewustwording
Filosofie
praktische toepassing yogasutra’s van Patañjali
verdieping advaita vedanta
kosha's
Ayurveda en yoga
mythologische verhalen
Mahabharata

10

Toelating
De opleiding is toegankelijk voor iedereen die minimaal twee jaar yogaervaring heeft, ouder is dan 23 jaar en die in staat is om op de stof te
verwerken op hbo-niveau. Als vooropleiding verwachten we minimaal havoniveau of vergelijkbaar. Ook dien je lichamelijk en geestelijk gezond te zijn.
Voor de definitieve toelating zal er een toelatingsgesprek plaatsvinden met
een van de docenten.

Studiebelasting
De totale studiebelasting van de opleiding is ongeveer 8 a 10 uur per week.
Er is enige flexibiliteit in de verdeling van de studiebelasting over de 3 jaar. De
yogadocenten opleiding is een ervaringsgerichte opleiding. Het is daarom
belangrijk om het geleerde gedurende de maand te oefenen en te ervaren.
Opleidingsweekenden
Een groot deel van de studie belasting wordt ingenomen door de
maandelijkse opleidingsweekenden. Om in aanmerking te komen voor je
diploma, dien je 85 procent van de tijd aanwezig te zijn geweest.
Eigen beoefening
Thuis oefenen je meditatie, asana en adem- en ontspanningsoefeningen. Deze
beoefening zal naar verloop minder als onderdeel van je studie gaan voelen
en steeds meer als onderdeel van je dagelijks leven.
Ook raden we aan met regelmaat yogalessen te volgen bij een goede docent.
Zelfstudie
Na elke les oefen je thuis de behandelde asana’s en bestudeer je de lesstof, je
aantekeningen, het begeleidend lesmateriaal en de overige literatuur. Ook zal
je maandelijks een praktische opdracht krijgen die je op jouw moment kan
doen.
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Intervisie groep
Omdat wij geloven dat we in verbinding met elkaar het meeste leren, is een
belangrijk onderdeel van de opleiding de intervisie bijeenkomst die je iedere
maand met een vast groepje hebt.
Oefen in lesgeven
Tijdens de opleiding is het de bedoeling dat je aan een klein groepje oefent
met les geven. In het laatste jaar zal stage lessen gaan geven in Yogaya en ben
je als observator aanwezig bij een aantal stage lessen van je medestudenten.
Werkstukken en scriptie
Ongeveer twee keer per jaar maak je een schriftelijk werkstuk over de stof die
is behandeld. Aan het eind van de opleiding maak je een scriptie of
eindwerkstuk
Logboek en Individuele gesprekken
Het is voor jezelf prettig als je een wekelijks logboek bij houdt. Dit geeft een
mooi inzicht in je proces. Je begeleider leest deze mee zal hier soms
verdiepende vragen aan toe voegen. Aan het eind van ieder jaar heb je een
voortgangsgesprek met je begeleider.

Vrijstellingen en zij-instroom
Ook wanneer je een (gedeelte van) andere yoga docentenopleiding hebt
gevolgd, kan de Yogaya yoga docenten opleiding een mooie aanvulling of
verdieping bieden. In overleg is het mogelijk om vrijstellingen te ontvangen
voor specifieke onderdelen. Vanwege het doorlopende karakter van de
opleiding en de weekenden, is het niet eenvoudig om deze vrijstelling
praktisch te vertalen naar een verkorting van de studie tijd.
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Toetsing en examinering
Jaar afsluiting
Werkstukken
Je maakt in totaal 6 werkstukken over de chakra's. Deze werkstukken dienen in
de eerste plaats voor jou als naslag werk. Daarnaast geven ze inzicht in jouw
begrip en verwerking van de lesstof.
Jaarlijks evaluatiegesprek
Aan het einde van elk leerjaar vindt een evaluatiegesprek plaats met een van
de docenten, op basis van het verslag dat je hebt geschreven over je eigen
ontwikkelproces.
Examen
Schriftelijk examen
In het derde jaar ontvang je een schriftelijk examen met essay vragen. Deze
maak je thuis en stuur je voor de inleverdatum terug.
Eindscriptie
In het derde jaar is er ruimte voor je persoonlijke yoga onderzoek. Je kiest een
yoga onderwerp waarin je je verdiept en je beschrijft je onderzoek in een
scriptie met onderbouwing uit de yoga literatuur.
Praktijkexamen
Ter afronding van je docentenopleiding geef je een yogales van 45 min. Deze
les zal mede door een externe docent worden geëxamineerd. Indien je geen
docent wilt worden is dit onderdeel niet verplicht.
Individueel eindgesprek
In het eindgesprek wordt bepaald of je het aangebodene van de opleiding op
voldoende wijze hebt eigen gemaakt en in staat bent dit over te brengen aan
anderen. Je voldoet aan de minimumeisen als je·
je alle werkstukken hebt ingeleverd;
alle examen onderdelen met een voldoende hebt afgrond;
je niet meer dan 15% van de lessen hebt gemist.

Diploma
Na afronding van de driejarige opleiding ontvang je een diploma. Hiermee kan
je aantonen dat je een 500-uurs opleiding hebt volbracht. De aanvraag voor
erkenning van de opleiding bij de overkoepelende yogadocenten vereniging is
nog in behandeling.
Na afronding van de opleiding ben je gediplomeerd docent hatha yoga en
Chakra yoga. Je bent in staat om zelfstandig yogales te geven. Veel
yogadocenten beginnen een eigen yogapraktijk, andere gaan werken als
freelancer, bijvoorbeeld bij bedrijven, scholen of zorginstellingen.
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Opleidingsdata
De data van het opleidingsjaar 2022-2023 zullen in januari 2021 bekend zijn.

Kennismakings-middagen
Tijdens onze kennismakings-middagen ben je van harte welkom om kennis te
maken met de opleiding. In de het eerste deel geven we yogales waarmee je
onze stijl van lesgeven kunt ervaren. Vervolgens krijg je informatie over de
opleiding. Er zijn studenten en docenten aanwezig om je vragen te
beantwoorden.
Programma:
13.00 uur yogales
14.30 uur informatie over de opleiding
15.00 uur vragen rondje
Aanlsuitend is het het mogelijk om een oriëntatiegesprek te plannen. Deze
zijn alleen op afspraak.
Data open dagen seizoen 2021/2022:
zondag: 30 januari, 27 maart, 29 mei 2021, 13.00-15.30 uur

Orientatiegesprek
Heb je belangstelling voor de opleiding tot yogadocent, en heb je nog vragen?
Meld je dan aan voor een oriëntatiegesprek met een van de docenten.Tijdens
dit gesprek kan je al je vragen stellen en kan je proeven of de opleiding bij je
past.

Inschrijfprocedure
Aanmelding
Wanneer je de opelding zou willen volgen, dan kan je je aanmelden door een
mailtje sturen naar opleiding@yogaya.nl. Je ontvangt dan een
aanmeldingsformulier. Na ontvangst van het ingevulde formulier zullen we
een afspraak met je inplannen voor een intake gesprek.
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Toelatingsgesprek en inschrijving
We maken graag eerst kennis met je, horen je motivatie om de opleiding te
doen en in dit gesprek kan je nog vragen stellen over de opleiding, je
studieplan etc. Je ontvangt na dit gesprek je inschrijfformulier (incl. Algemene
Voorwaarden) die je later kunt invullen en opsturen. Heb je ergens anders al
een (gedeeltelijke) yoga- opleiding gevolgd, dan bepalen we samen met jou in
welk studiejaar je het beste je yogaopleiding kunt voortzetten of voltooien.

Kosten en betaling
Kosten
De opleidingskosten voor het studiejaar 2021-2022 bedragen €2750,- incl 21%
btw. Dit bedrag is inclusief €250,- inschrijfgeld. Per jaar worden de kosten van
het lesgeld vast gesteld, door het voorafgaande bedrag met de inflatie te
corrigeren.
Overige studiekosten bestaan uit het aanschaffen van verplichte en
facultatieve literatuur en yogamat & benodigdheden. De exacte studiekosten
zijn per jaar verschillend, maar zullen gemiddeld €150,- tot €200,- bedragen.
Betaling
Na ontvangst van het inschrijfgeld à €250,- is je inschrijving afgerond. Het
resterende bedrag dient uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de opleiding
voldaan te zijn. Het is ook mogelijk in termijnen te betalen. We brengen dan
€30,- aan administratiekosten in rekening.

Annulering of stoppen
Na aanmelding heb je 14 dagen bedenktijd. Je kan je inschrijving in deze
periode kosteloos annuleren. In geval van annulering na deze periode zijn de
annuleringsvoorwaarden van toepassing zoals beschreven in de algemene
voorwaarden.
Als je tijdens het opleidingsjaar besluit te stoppen met de opleiding, geeft dat
je geen recht op restitutie van het cursusgeld.
Mocht je na afloop van een cursusjaar besluit de opleiding tijdelijk of
voortijdig te beëindigen, dan dien je dat voor juli te laten weten. Wanneer
deze datum is verstreken, gaan we ervan uit dat je doorgaat met het volgende
studiejaar en ontvang je daar een factuur voor. Aan afmeldingen na juli zijn
kosten verbonden.
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Contact
Je kan via opleiding@yogaya.nl altijd contact opnemen met de docenten. Je
ontvangt uiterlijk binnen twee werkdagen inhoudelijk antwoord op je vraag.
Neem gerust contact ons op voor het maken van een afspraak voor een
oriëntatiegesprek en voor overige vragen.

Vertrouwelijkheid
CRKBO-registratie betekent onder meer dat de opleiding, al haar medewerkers en docenten zich verplichten vertrouwelijk om te gaan met
persoonsgegevens en overige informatie welke worden ontvangen van
studenten.
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en de Telecommunicatiewet verwerken wij persoonsgegevens alleen
voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Klachtenregeling
De opleiding heeft een klachtenregeling en een klachtencommissie. Zie
hiervoor de algemene voorwaarden op onze website.

Locatie
De opleiding wordt gegeven in de yogaschool Yogaya in het centrum van
Utrecht.
Yogaya s is uitstekend bereikbaar met het OV. Het ligt op 2 minuten lopen
vanaf treinstation Vaartse Rijn. Er is tevens ruim voldoende (betaalde)
parkeergelegenheid.

Om asatoma sat gamaya
Tamasoma jyotir gamaya
Mrityorma amritam gamaya
leid mij van het de onwaarheid naar de waarheid
leid mij van het duister naar het licht
leid me van het tijdelijke naar het eeuwige
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