Overeenkomst tussen de Vereniging Yogadocenten Nederland
en yogaopleiding ..........………..................... te .................……….,
opgemaakt op ………................

1)

De Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) erkent hierbij dat de yogaopleiding 			
…......................…. voldoet aan de criteria van het Basis Programma Opleidingen (BPO).

2)

De erkenning wordt verleend voor één jaar (12 maanden) vanaf de datum van ondertekening.
Ondertekening dient uiterlijk binnen veertien dagen na opstelling van de overeenkomst plaats
te vinden. Het door de opleiding ondertekende exemplaar dient per aangetekende post te
worden geretourneerd aan de VYN.

3)

De erkenning houdt in dat:
• de opleiding in haar advertenties en brochures de erkenning door de VYN mag vermelden
• afgestudeerden van deze opleiding lid kunnen worden van de VYN
• de opleiding wordt opgenomen in het register van de VYN, dat wordt gehanteerd om
voorlichting te geven aan belangstellenden
• bij- en nascholing, door de opleiding verzorgd, zal worden erkend als officiële bij- of nascholing
voor leden van de VYN
• de opleiding verplicht wordt om substantiële veranderingen in het lesprogramma direct door
te geven aan het bestuur van de VYN
• als er een verandering in het lerarenkorps heeft plaatsgevonden de naam (namen) van de 		
nieuwe docent(en) inclusief hun CV naar het bestuur van de VYN word(t)(en) gestuurd
• de erkende opleiding elk jaar de nieuwe studiegids naar de Toetsings Commissie zendt met in
een toelichting de eventueel aangebrachte veranderingen

4)

Als de opleiding zich niet houdt aan de regels zoals die in deze overeenkomst zijn vastgelegd,
heeft de VYN op ieder moment het recht om met onmiddellijke ingang de verleende erkenning
van deze opleiding te annuleren. Hiertegen kan beroep worden aangetekend, zoals in de regeling
voor toetsing en hertoetsing onder de kop ‘Beroepsmogelijkheid’ onder punt vijf is opgenomen.
Het aantekenen van beroep geeft geen recht op verlenging van de verleende erkenning.
In tweevoud opgemaakt te ….................			

Datum ……….

Namens de VYN,						Namens ……..
Handtekening							Handtekening
____________________________				__________________________
voorzitter VYN							….................

