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INLEIDING

In deze brochure voor het studiejaar 2015 – 2016  maak je 
kennis met  de achtergrond van Samsara Yoga Opleiding, 

de inhoud en opbouw van de yoga docentenopleiding, 
de aanmeldingsvoorwaarden en de (specialisatie)
modules. Wanneer je na het lezen van de brochure 
nog vragen hebt, neem dan gerust contact met 
ons op.

SAMSARA YOGASTIJL

Bij Samsara Yoga kijk je naar jezelf en anderen 
zonder te oordelen. Net zoals we de wisseling van 
seizoenen accepteren, de groeitijd van de lente, de 
bloeitijd van de zomer, de terugtrekkende bewegingen van de 

herfst en de stilstand van de winter, leer je door yoga alle fasen in 
de menselijke ontwikkeling te waarderen. Alle fasen zijn altijd compleet en 

geen fase is beter of slechter dan de ander. 

Samsara Yoga leert je met respect te kijken naar wat er is en daardoor harmonie en evenwicht te 
ontdekken. Het maakt je bewust van geconditioneerde gedrag- en denkpatronen: Wat je ‘mooi’ vindt en 

‘lelijk’ of ‘goed’ en ‘niet goed’. En leert je opmerken dat dergelijke oordelen onbalans veroorzaken.  
Bij het loslaten van die oordelen gaat er geen aandacht meer uit naar ‘goed’ of ‘niet goed’ en blijf je in 

evenwicht. Je leert het evenwicht te vinden tussen uitersten, mee te gaan in de bewegingsstroom van het leven, 
zonder iets te verdringen, zonder iets uit te sluiten. Zo ga je eenheid ervaren en leven vanuit vertrouwen.

3



OOSTERSE ERVARING EN WESTERSE KENNIS

Samsara Yoga weet Oosterse ervaring en wijsheid te integreren met Westerse kennis. De basis van de opleiding bestaat uit 
eeuwenoude waarheden vanuit de yoga. Studenten krijgen vanuit de eigen ervaring inzicht in de fysieke, energetische en geestelijke 

werking van yogahoudingen, verrijkt met actuele Westers wetenschappelijke kennis over het lichaam. 

In Nederland gaan mensen veelal naar een yogales toe vanuit een bepaalde motivatie of klacht. Ze zijn 
bijvoorbeeld gespannen, ademen niet goed, hebben rugklachten of regelmatig hoofdpijn. Om goed en 
verantwoord yogales te kunnen geven, vinden wij het daarom noodzakelijk dat yogadocenten weten hoe het 
lichaam functioneert en hoe yoga-houdingen dit beïnvloedt.

ONZE ACHTERGROND

Samsara Yoga Opleiding bestaat sinds 1980 en sindsdien behaalden ruim 400 
yogadocenten er hun diploma. In 1985 kreeg de opleiding de erkenning van de 

Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN). 
We leverden in de jaren negentig een belangrijke bijdrage aan het Nederlandse 

erkenningenbeleid waarvan grote delen op Europees niveau zijn overgenomen. Nog steeds 
volgen en stimuleren wij nieuwe ontwikkelingen rondom opleidingen tot yogadocent en de 

erkenning daarvan,  zodat we blijvend een goede opleiding kunnen aanbieden. 
Behalve de docentenopleiding organiseert Samsara ook geregeld andere activiteiten zoals een congres 
over zwangerschapsyoga en specialisatiemodulen.
Danielle Bersma en Mariëlle Cuijpers leiden samen Samsara. Danielle is fysiotherapeut en vanaf begin jaren 
tachtig betrokken bij de yoga docentenopleiding. Daarna ontwikkelde Samsara zich onder leiding van Danielle 
tot een 4-jarige erkende opleiding met nieuwe specialisaties en modules. Danielle doceert bij Samsara op 
enthousiaste wijze praktische anatomie en hatha yoga. Mede geïnspireerd door de kwaliteiten van anderen 
organiseert ze bij Samsara de bijscholingen en is tevens auteur van yogaboeken. 
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Mariëlle voltooide de opleidingen Humanistiek 
en Sociale Wetenschappen. Zij 

houdt zich sinds begin jaren 
negentig met yoga bezig en 

geeft bij Samsara les in 
hatha yoga en intervisie 
en organiseert er de 
yoga docentenopleiding.  
Zij volgde de docenten-

opleiding bij Samsara en 
levert een verfrissende en 

inspirerende bijdrage aan het 
actueel houden van de 

opleiding. 
Rita Beintema richtte 

de opleiding op. 
Zij betekende 

veel voor de 
ontwikkeling 
van yoga in 
Nederland. 
Haar talrijke 
boeken 
vormen nog 
steeds een 
belangrijke 

bron van 
kennis voor de 

opleiding. 

OPLEIDING

Erkenning
Samsara biedt een 
vierjarige opleiding tot 
(hatha)yogadocent aan. 
Tijdens de opleiding 
verdiep je je in 
verschillende aspecten 
van  yoga om je tot een 
volwaardige en zelfstandig 
functionerende yogadocent 
te ontwikkelen. Na het 
behalen van het diploma ben je 
een erkende yogadocent en kun je 
je aanmelden als lid  van de Vereniging 
Yogadocenten Nederland (VYN).  Al tijdens 
de opleiding kun je aspirant-lid worden. De opleiding voldoet aan 
de eisen van de Europese Yoga Unie (EYU).

Samsara Yoga Opleiding is erkend als beroepsopleiding en staat 
ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs 
(CRKBO). Dit betekent dat de opleiding is vrijgesteld van BTW. 

Opbouw 
De opleiding bestaat uit vier jaar: de eerste drie jaar heeft elk jaar 
22 lesdagen. In het vierde jaar is het aantal lesdagen minder en 
je volgt twee specialisatiemodules. In totaal zijn er minimaal 500 
contacturen.
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De lesonderdelen:
 Yoga: basishoudingen, asana’s, banda’s, pranayama
 Adem en adembeweging
 Werking van ontspanning 
 Stilzitten en meditatie
 Energieleer: werking van meridianen en chakra’s
 Lichaamsleer: praktische anatomie, fysiologie en neurologie
 Didactiek: lesopbouw en kennisoverdracht
	 Filosofie:	Veda’s,		Advaita	Vedanta,	Mahabharata,	Bhagavad	Gita
 Voeding en stem en klank

Achterin de brochure staat een uitgebreid overzicht per studiejaar. 

Specialisaties
Samsara biedt onder meer de volgende modulen aan, zie voor 
een actueel overzicht de website:
 Yoga & Dans
 Zwangerschapsyoga
 Yoga voor ouderen
 Yoga en kanker
 Mediteren: praktiseren en doceren
 Detox-Yoga weekend
 India reis
 Een reis door de chakra’s
 Alignment en anatomie

Deze modulen bieden wij aan voor studenten aan de 
yogadocentenopleiding als onderdeel van hun opleiding. 

Ook 
zijn 
deze 
modulen 
geschikt om te volgen 
door yogadocenten als specialisatie of 
bijscholing. De modulen zijn erkend door 
de VYN en leiden, afhankelijk van de 
duur van de module, tot een aantal 
VYN bijscholingspunten. Het volgen 
van een module zonder diploma 
van een yogadocentenopleiding 
is mogelijk in overleg. Zorg- en 
welzijnsprofessionals kunnen 
bijvoorbeeld Yoga voor ouderen 
volgen als zij yoga-oefeningen in hun 
werk willen integreren. 
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Zelfstudie
Elk jaar werk je aan een eigen yoga-oefenprogramma en  
maak je huiswerkopdrachten, werkverslagen of papers.  
De overgang naar een volgend studiejaar hangt af van het 
voldoen aan de opdrachten, praktijkexamens en het voldoen 
aan de aanwezigheidsverplichting. Het laatste en vierde 

jaar rond je af met een 
praktijkexamen 

en een 

eindwerkstuk. Naast de lessen bij Samsara Yoga verwachten 
we dat je onder begeleiding bent bij een yogadocent in je eigen 
omgeving. Hier volg je gedurende je opleiding minimaal 120 
lesuren yoga.

Wij verwachten veel zelfstudie. Met yoga-oefeningen en 
huiswerkopdrachten ben je  thuis 10 tot 15 uur per week bezig.

Kwaliteiten als yogadocent
Samsara gaat er vanuit dat je yoga het beste vanuit eigen 
ervaring  overdraagt en dat je als yogadocent altijd bezig blijft 
met	je	eigen	groeiproces.	Gedurende	de	gehele	opleiding	
besteden we veel aandacht aan je eigen bewustwording. Ook 
krijg je inzicht in je eigen functioneren en in het functioneren 

van de ander, zowel lichamelijk als geestelijk. Dit leer je 
door lessen in stilzitten (meditatieve oefeningen), yoga  en 

door het bestuderen van het menselijk lichaam met alle 
mogelijkheden en onmogelijkheden. 

Je houdt je uitgebreid bezig met het goed leren voelen 
en observeren van het lichaam en verwoorden van 
wat je voelt. Zo leer je door observatie een juiste 
houding aannemen en de juiste adem tot stand te 
laten komen.

Bewustwording
Wij zien yoga als een bewustwordingsproces. 
Het jezelf afhankelijk maken van het bereiken 
van resultaten heeft daarin geen plaats. Dit in 
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tegenstelling tot de hier gangbare cultuur waarin het bereiken 
van vooropgestelde doelen vaak centraal staat. Bij yoga krijgt 
dit vaak de vorm van lenig willen worden en jong blijven. 
We motiveren je juist om te genieten van de weg die 
je bewandelt. Een weg die zonder einde is en zonder 
vaststaand doel. Je leert oefenen binnen de grenzen van je 
mogelijkheden, waardoor je je grenzen de ruimte geeft om 
zichzelf te verleggen in hun eigen tempo. Na verloop van tijd 
merk je dat je ontwikkeling als vanzelf gevorderd is.

Leren door te ervaren
Tijdens het eerste studiejaar leggen we de fundamenten: Je 
werkt bijvoorbeeld intensief aan de adem, een juiste houding, 
kracht en innerlijke balans. Vanaf het tweede jaar komen de 
klassieke asana’s, banda’s en pranayama’s uitgebreid aan 
bod. Je leert gedurende de opleiding ook om de dialoog aan 
te gaan met leerlingen over hun ervaringen tijdens de les. 
Je oefent vanaf het eerste jaar met zelf lesgeven, eerst 
aan medecursisten daarna aan eigen leerlingen.
Met je eigen ervaringen als vertrekpunt leer 
je lessen te geven die bij cursisten een 
harmoniserende uitwerking hebben op lichaam 
en geest. We leren je het vak van yogadocent, 
waarbij er ruimte is voor ieders eigenheid en 
mogelijkheden.

Vertrouwen in jezelf
Na het afronden van de opleiding beschik je 
over voldoende praktijkervaring om in je eigen 

kunnen als yogadocent te vertrouwen. Je kunt dan:
	 Groeps-	en	individuele	lessen	voorbereiden	en	uitvoeren
 Oefeningen aanpassen aan de fysieke mogelijkheden van 

mensen 
 Mensen naar een diepe ontspanning brengen
 Mensen leren zich meer bewust te worden van hun lichaam 

en ademhaling
 Lesgeven op beginners en gevorderden niveau
 Met mensen hun ervaringen tijdens de les bespreken
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BEROEPSPERSPECTIEF

De studenten bij Samsara Yoga Opleiding volgen de opleiding omdat ze een 
yogaschool willen beginnen, omdat ze hun huidige werk willen combineren 
of aanvullen met yoga of omdat ze het zien als een mooie weg voor verdere 
persoonlijke ontwikkeling.  
Tijdens je opleiding bouw je aan een netwerk voor je eigen beroepspraktijk. Je 
bent als docent in staat om les te geven op verschillende niveaus en rekening 
te houden met beperkingen van cursisten. Door de specialisatiemodules kun 
je kiezen om aan speciale doelgroepen les te gaan geven, zoals ouderen en 
zwangeren.
Door je aan te sluiten bij de VYN kun je gebruik maken van de mogelijkheden die zij 
aanbieden om je kwaliteit als docent en je netwerk op peil te houden.

DOCENTEN 

We werken met enkele basisdocenten en 
een aantal gastdocenten, die allemaal 

zeer ervaren en enthousiast zijn over 
hun vakgebied. De meeste docenten 
zijn al jarenlang bij de opleiding 
betrokken. De verschillende 
lesonderdelen zijn goed op 
elkaar afgestemd en vormen een 
samenhangend geheel.  Op onze 
website staat meer informatie over 
de docenten.

BEGELEIDING

Je opleiding tot docent kan een intensief proces 
zijn. Hierbij bieden we persoonlijke begeleiding. In en buiten de lesuren 
hebben de docenten de mogelijkheid in te gaan op individuele vragen. 
Gedurende	de	opleiding	krijg	je	diverse	opdrachten	om	je	ontwikkeling	
onder woorden te brengen. Deze opdrachten vormen een hulpmiddel 
voor docenten om je op persoonlijk niveau aanwijzingen te kunnen geven.

We stimuleren ook onderlinge uitwisseling tussen studenten en het leren 
van elkaar. Dit gebeurt op eigen initiatief van de studenten en tijdens 
begeleide intervisiebijeenkomsten vanaf het tweede jaar. 
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OPLEIDINGSDAGEN

De indeling van het vierjarige studieprogramma is als volgt: 
Het eerste, tweede en derde studiejaar bestaat uit 22 
lesdagen; het vierde studiejaar bestaat uit 13 lesdagen en 
de specialisatiemodules naar keuze (deze kun je ook reeds 
eerder volgen). 
Een studiejaar loopt van september tot en met juni. 

De opleiding kent gedurende de vier jaren vaste 
opleidingsdagen: 
Bij start in het studiejaar 2015 - 2016 zijn de
opleidingsdagen op maandag (17 lesdagen) en
dinsdag (5 lesdagen).

Bij start in het studiejaar 2016 - 2017 zijn de
opleidingsdagen op vrijdag (17 lesdagen) en
dinsdag (5 lesdagen).

Vanaf februari zijn de lesdata van het 
nieuwe studiejaar bekend en op aanvraag 
verkrijgbaar.De lesdagen van de 
specialisatiemodulen zijn verschillend, 
zie daarvoor de website. 

De opleidingsdagen duren van 
10.00u tot 16.30u. De lunchpauze 
is van 12.00u tot 12.30u en in de 
middag is er een kleine theepauze. 

INSCHRIJVING

Om je te kunnen inschrijven aan de opleiding stellen we 
enkele inschrijvingseisen:
 Minimaal twee jaar yogabeoefening
 Minimumleeftijd van 23 jaar, er is geen maximumleeftijd
 Middelbare schoolopleiding
 Persoonlijk gesprek met Samsara Yoga of deelname aan 

een open dag. Zie voor actuele data van de open dagen 
de website.

Het persoonlijk gesprek kun je per e-mail of telefonisch 
aanvragen bij Samsara Yoga Opleiding: info@samsara.nl |  
06 48683070. Het gesprek duurt ongeveer één uur en is 
bedoeld als wederzijdse kennismaking en om na te gaan of de 
opleiding past bij je wensen en verwachtingen. Voorafgaand aan 

het gesprek ontvangen we graag schriftelijk 
(e-mail) informatie over je vooropleiding 

en motivatie. Wanneer je reeds 
(gedeeltelijk) een yoga 

docentenopleiding hebt 
gevolgd en wilt weten 

wat de mogelijkheden 
bij Samsara zijn om 
erkend yogadocent te 
worden, neem ook 
dan contact op voor 
een persoonlijk 
gesprek.
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KOSTEN

Lesgeld 1e jaar 2015-2016 € 1.688,- (inclusief inschrijfgeld) 
Lesgeld 2e jaar 2016-2017 € 1.749,- 
Lesgeld 3e jaar 2017-2018 € 1.785,- 
Lesgeld 4e jaar 2018-2019 € 1.097,- (exclusief kosten voor de modulen)

Het lesgeld is inclusief readers, toegang tot de studentenwebsite met digitale 
documenten en exclusief literatuur. 
De specialisatiemodulen betaal je apart, de kosten variëren per module.
Gespreide	betaling	is	in	overleg	mogelijk.	De	opleiding	is	vrijgesteld	van	BTW.
Inschrijving	geschiedt	op	volgorde	van	aanmelding	en	is	definitief	na	het	betalen	 
van inschrijfgeld (€ 155,-).

LOCATIE

Samsara maakt gebruik van de ruimte in Yogacentrum Bunnik. 
Dit ligt in het centrum van Bunnik, een dorp aan de rand van 
Utrecht met een mooie en rustgevende groene  omgeving. 
We beschikken over een ruime en sfeervolle yogazaal en 
een kleed-  en lunchruimte. Kussens, bankjes, dekens en 
yogamatten zijn aanwezig.
De opleiding is goed te bereiken met het openbaar vervoer en 
auto (parkeergelegenheid is gratis). 

Route Yogacentrum Bunnik
Yogacentrum	Bunnik,	Smalleweg	8a,	3981	EG,	Bunnik

Trein
Vanaf station Utrecht Centraal  
vertrekt elk kwartier een trein richting Bunnik.  
Vanaf treinstation Bunnik is het 10 minuten lopen naar de 
yogazaal. 

Bus
Vanaf station Utrecht rijden zeer regelmatig streekbussen 
naar Bunnik. Vanaf bushalte ‘Kerk’ is  het 200m lopen naar de 
yogazaal. 

Auto
A12 : afslag 19 richting  Bunnik.
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OVERZICHT STUDIEJAREN

Eerste studiejaar

Yoga    
Basisoefeningen en asana’s:  opbouw, uitvoering, werking  | 
Observeren en voelen van het lichaam  | Typen oefeningen: 
losmaak, houding, stabiliserend, mobiliserend, rek, balans, kracht

Adem    
Adembeweging in het lichaam | Relatie adem en oefeningen, 
ondersteunende ademoefeningen | Werking ademhaling

Ontspanning
Ontspanningsmethoden | Spanning, ontspanning en adem

Stilzitten
Werken aan persoonlijke groei door inzicht

Energieleer
Achtergrond en theorie | Relatie met meridianen |  
Relatie met yogaoefeningen

Lichaamsleer
Praktische anatomie en fysiologie: skelet, spieren in relatie 
tot romp en ledematen, organen, pathologie, adem en 
(hulp)ademspieren, ademklachten, bekkenbodem en 
bekkenbodemklachten, nek- en schouderklachten, lage 
rugklachten | Relatie met yogahoudingen

Didactiek
Herkennen spanning en ontspanning | Kennis overdragen | 
Luisteren en verwoorden | Observeren uitvoering oefeningen | 
Stemvorming 

Filosofie
Hindoeïsme | Veda’s | 
Advaita Vedanta en 
Shankara 
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Tweede studiejaar

Yoga    
Verdieping observeren en voelen van het lichaam | Uitbreiding 
asana’s: opbouw, uitvoering, uitwerking van alle klassieke 
asana’s, balans tussen houding en beweging | Verdieping: 
Zonnegroet als dans

Adem  
Adembeweging in het lichaam | Adem als ondersteuning van 

asana’s | Yoga ademtechnieken en relatie met asana’s 

Ontspanning
Ontspanning bij inspanning

Stilzitten
Verdieping werken aan persoonlijke groei 

door inzicht |	Gebruik	van	thema’s

Energieleer
Relatie meridianen, yoga en werking 
van organen | Verdieping theorie 
en energetische werking 

Lichaamsleer
Artrose | Neurologische 
aandoeningen | Praktische 
neurologie: werking van het 
brein en wisselwerking met 

lichaam, relatie tussen werking 
brein en stilzitten, adem- en 
ontspanningsoefeningen | Praktische 
pathologie | Relatie met yogahoudingen | 
Voedingsleer

Didactiek
Opbouw yogales en maken lesprogramma | Oefenen met 
intervisie | Praktijkoefeningen in lesgeven yoga en stilzitten | 
Woordkeuze

Filosofie	 	 	
Bhagavad	Gita	| Leer van Patanjali en Advaita Vedanta 
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Derde studiejaar

Yoga    
Banda’s:  opbouw ,  uitvoering en uitwerking | Mudra’s:  
opbouw,  uitvoering en uitwerking | Verdieping asana’s

Adem    
Pranayama’s: opbouw, uitvoering en uitwerking

Ontspanning
Verdieping werking van ontspanning

Stilzitten
Verdieping werken aan persoonlijke groei | 
Verdieping stilzitten en meditatief zijn | Verschillende 
meditatietradities

Energieleer
Energetische werking van voeding | Energie en 
Chakra’s | Meridianen in relatie met klachten

Lichaamsleer
Niet neurologische aandoeningen zoals:  reuma, 
diabetes, hartklachten en stress | Praktische 
pathologie | Relatie met  yogahoudingen

Didactiek
Lesgeven in dialoog | Verdieping kennis overdragen en 
woordkeuze

Filosofie	  
Ayurveda | 
Boeddhisme | 
Mahabharata
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 Vierde studiejaar

Yoga en adem    
Verdiepining pranayama en relatie met klassieke asana’s 

Stilzitten
Stiltedagen met meditatie, yogaoefeningen en ‘kleuren’  als onderwerp | 
Uitwerken thema’s: geven en ontvangen, omgaan met pijn en angst en 
docentschap 

Overig   
Specialisatiemodulen naar eigen keuze | Eindwerkstuk | Eindpresentatie

Filosofie
Advaita Vedanta en docentschap | Boeddhistische meditatietradities

SAMSARA LOGO

Het AUM-teken in het midden staat voor ‘Alles’, de 
kosmisch scheppende klank, dat wat is geweest, dat wat is 

en wat nog zal komen (Mandukya Upanishad).  
De levenscheppende zon (ha) met als tegengestelde de maan (tha).  Yoga 

betekent de verbinding tussen deze twee en symboliseert daarmee eenheid. De 
slang symboliseert het inzicht, het onderscheid tussen goed en kwaad en de draak 

symboliseert de geestelijke wijsheid. De draak bijt in de staart van de slang en maakt 
daarmee de cirkel rond, de cirkel van het ‘oneindige’, de cirkel van liefde.
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CONTACT

Secretariaat Samsara Yoga Opleiding
Slingeraklaan 152
3544	WG	Utrecht

Mariëlle Cuijpers (docentenopleiding) 06 48683070
Danielle Bersma (bijscholingen) 030 2250616
 
info@samsara.nl
www.samsara.nl 
facebook.com/samsarayoganl
twitter.com/@yogasamsaranl

KvK: 58191828 
Iban: NL36 ASNB 0707 8033 06
BIC: ASNB NL21
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