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Elk lid van de VYN verplicht zich 60 bijscholingspunten per 5 jaar te halen.
Jaarlijks wordt een steekproef van de leden hierop gecontroleerd door de BC.
De eerste controle vindt plaats vanaf januari 2016.
De Bijscholingscommissie bepaalt het aantal bijscholingspunten op basis van de
inhoud en het opgegeven lesrooster. Erkende opleidingen bepalen zelf het aantal
bijscholingspunten, echter niet meer dan 6 per dag en maximaal 60 punten.
Voor het uitvoeren van (een) erkende bijscholing(en) mag de docent 2/3 van de
puntenwaarde invoeren met een maximum van totaal 4 punten per jaar.
Per cursusdag mogen er maximaal 6 punten uitgegeven worden.
VYN Jaarcongres (Elspeet): 5 punten per dag.
Congres EUY (Zinal): 15 punten voor het hele congres.
Bijscholingen door Europese zusterorganisaties (leden EUY) maximaal 5 punten per
dag, totaal maximaal 15 punten.
Per jaar mogen 2 “vrije” punten opgegeven worden voor yoga gerelateerde studie
zoals intervisie, literatuurstudie, studie in buitenland, etc. Hiervoor wordt geen
certificaat vereist.
Dit registratiesysteem is gestart op 1-1-2010, punten behaald voor deze datum
kunnen gedeeltelijk opgegeven worden: uit 2009: min 12 punten, uit 2008: min 24
punten, enz.
Als bewijs van bijscholing moet een certificaat worden uitgereikt aan de deelnemers,
met daarop vermeld datum, locatie en aantal punten.
De deelnemer verplicht zich dit certificaat te bewaren.
Dit certificaat kan worden opgevraagd bij controle.
Leden dienen hun punten zelf via de website te registreren. Punten zullen zichtbaar
zijn na de eerstvolgende update. De registratie dient compleet ingevuld te worden.
Leden die 0 (nul) punten hebben ingevoerd worden niet door de BC benaderd voor
controle.
Na controle en niet voldoen aan de voorwaarden krijgt het lid één kalenderjaar de
tijd om weer aan de eisen van registratie te voldoen.
Leden die 0 (nul) of na controle onvoldoende punten hebben ingevoerd en daarmee
niet voldoen aan de bijscholingsplicht zullen niet worden getoond in de
zoekresultaten op de websites van de VYN en “ikzoekeenyogadocent.nl”.













Erkenning van een bijscholing wordt door een lid van de VYN aangevraagd bij het
secretariaat of de BC via het aanvraagformulier (te downloaden van de website) of
gebruik makend van het formaat aan het eind van dit reglement "Aanvragen
Erkenning". Aanvraag voor erkenning kan niet achteraf.
Bijscholingen vanaf 40 uur worden behandeld als specialisatie.
De Bijscholing wordt gegeven door erkende VYN docenten of specialisten van buiten.
Als er eventuele specialisten worden ingeschakeld die geen VYN lid zijn, gebeurt dit
onder de verantwoordelijkheid van de erkende VYN docent of opleiding die de
bijscholing organiseert.
De Commissie Bijscholingen beslist over erkenning van een aanvraag en
communiceert dit naar de aanvrager. Tegen het besluit van de BC is beroep mogelijk
bij het bestuur.
Bijscholingen van erkende opleidingen zijn automatisch erkend. Bovenstaande
opmerkingen over certificaat van deelname gelden ook voor erkende opleidingen.
Door BC erkende nieuwe bijscholingen worden indien mogelijk vermeld in de
Nieuwsbrief en op de website.
Na elke bijscholing dient een evaluatieformulier te worden ingevuld door de
cursisten (voor bijscholing mag dat anoniem). De Organisator bewaart de formulieren
minimaal 5 jaar. De commissie Bijscholingen heeft het recht deze evaluaties op te
vragen en daar eventueel consequenties aan te verbinden.

Uitgangspunt bijscholing en specialisatie
Het uitgangspunt van bijscholing en specialisatie moet Yoga zijn, de inhoud moet over het
lesgeven in Yoga gaan. De mogelijke aandachtspunten zijn: beweging, adem, filosofie.
Kortom, zoals beschreven in het Achtvoudige Pad van Patanjali.

Aanvullende Criteria specialisatie








Een specialisatie wordt afgerond met een toets of eindwerkstuk.
Er wordt van deelnemers aan een specialisatie een aanwezigheidspercentage van
minimaal 80% verwacht.
Het verstrekken van een syllabus is verplicht.
De specialisatie duurt minimaal 40 uur.
De specialisatie levert maximaal 60 punten op.
De evaluatieformulieren over de specialisatie worden op naam ingevuld.
De BC adviseert over erkenning en het bestuur beslist.
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Aanvragen Erkenning
Bijscholingen/specialisaties georganiseerd door VYN leden kunnen worden aangemeld door
middel van het aanvraagformulier van de website of via email met opgave van:
a.
b.

c.
d.
e.
f.

Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en relevante CV van het VYN lidorganisator en docent (indien verschillende personen van beide).
Inhoud van de bijscholing. Wordt er een syllabus uitgegeven en is er
begeleidend materiaal? Bij beoordeling van een specialisatie dient de syllabus
digitaal ter inzage gestuurd te worden.
Data, lestijden en pauzes.
De plaats en omschrijving van de lesruimte, minimaal/maximaal aantal
deelnemers.
De link naar een eventuele website.
Kosten in- en ex-BTW, hoog/laag BTW tarief en de mogelijkheid tot inhalen en
annuleren.

Een aanvraag voor erkenning dient van te voren te worden ingediend. De aanvraag wordt
ingediend door een lid van de VYN. Aangemelde en erkende nieuwe
bijscholingen/specialisaties worden (mits een half jaar van tevoren aangemeld) zo mogelijk
in de Nieuwsbrief en op de website van de VYN geplaatst

Stuur na erkenning naar de administratie van de VYN een korte omschrijving (5 regels) met
alle relevante informatie ten behoeve van plaatsing in de Nieuwsbrief:
a.
Naam docent en titel bijscholing.
b.
Plaats, datum en tijd.
c.
Kosten in- en ex-BTW, hoog/laag BTW tarief en de mogelijkheid tot inhalen en
annuleren. (inclusief……..).
d.
Meenemen:……………. .
e.
Info/opgave: e-mail, website en telefoonnummer.

Na elke bijscholing/specialisatie dient een evaluatieformulier te worden ingevuld door de
cursisten, zoals aangegeven in dit reglement. Een voorbeeld vindt u hieronder.

Voorbeeld Evaluatieformulier:
Vraag 1
Heeft de bijscholing voldaan aan je verwachtingen?
Zo ja, waarom wel
Zo nee, waarom niet
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Vraag 2
Was er een goede verhouding tussen theorie en praktijk?
Zo ja, waarom wel
Zo nee, waarom niet
Vraag 3
Kun je wat je geleerd/ervaren hebt in je eigen yogalessen toepassen?
Zo ja, waarom wel
Zo nee, waarom niet
Vraag 4
Was de begeleiding van de docent voldoende?
Zo ja, waarom wel
Zo nee, waarom niet
Vraag 5
Heb je nog opmerkingen of tips?
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