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 Aantal geregistreerde yogadocenten flink
 toegenomen 

 Het aantal yogascholen en -docenten in Nederland is flink gegroeid.
 De Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) heeft elfhonderd
 leden, tegen vierhonderd in 2008.
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"Het is bijna een hype", zegt Maroesja Grabijn van de beroepsvereniging
 tegen Het Parool. Vooral vrouwen worden steeds vaker yogadocent.

De VYN maakt zich enige zorgen over de kwaliteit van yogalessen. Het
 beroep yogadocent is vrij, waardoor er ook aanbieders met weinig
 gedegen kennis zijn.

Keurmerk
"Docenten die een korte opleiding volgen, benaderen een yogahouding
 alleen van de buitenkant", aldus Grabijn. "Dat kan ernstige blessures
 veroorzaken."

Om kwaliteit beter te waarborgen blaast de VYN haar keurmerk voor
 yogascholen nieuw leven in. Momenteel dragen slechts zeven
 opleidingen dit keurmerk.
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