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Eindscriptie 4e jaar 
 
Korte omschrijving opdracht 

A) Doe een onderzoek naar een onderwerp waarin je je verder wilt verdiepen en dat een 
duidelijke relatie heeft met yoga en of yogadocentschap en schrijf daarover een 
werkstuk.  

B) Bereid een presentatie voor van maximaal 20 minuten over de bevindingen van je 
onderzoek en met een aantal relevante yoga-oefeningen.  

 
ATTENTIE: Lees vanaf pagina 4 van dit document zorgvuldig de uitgebreide tekst door over het 
doel van de eindscriptie en de aanbevolen werkwijze. 
 
 A) Het werkstuk 
 

1. Minimaal 8000 woorden en maximaal 10.000 woorden. 
Inleveren: uiterlijk 1 mei  van het vierde studiejaar 1 keer geprint en ingebonden, 
inclusief bijlages bij Mariëlle Cuijpers op A4 formaat (deze versie blijft in het bezit van 
Samsara).  
Het postadres voor het toesturen van de scripties maken we nog nader bekend.  
Tevens lever je de eindscriptie digitaal in via het e-mailadres: samsaraverslag@gmail.com   
Dat kan in een Wordbestand, Pagebestand of PDF (voorkeur) met als documentnaam je 
voornaam en achternaam (bijvoorbeeld MariëlleCuijpers.PDF). Indien je bijlages als 
aparte documenten mailt dan als volgt: BijlageXVoornaamAchternaam (bijvoorbeeld 
Bijlage1MariëlleCuijpers.PDF) 
 

2. Het scriptievoorstel (werktitel, onderwerp en vraagstelling per mail 
(samsaraverslag@gmail.com) inleveren uiterlijk 15 december van het vierde 
studiejaar. Je dient akkoord te krijgen van Samsara voor het  voorstel alvorens je met de 
uitwerking begint. Je kunt vooraf naar Mariëlle Cuijpers een concept-voorstel mailen ter 
commentaar. 

 
3. Het werkstuk dient te bevatten: 

a. Duidelijke indeling met getitelde en  genummerde hoofdstukken en 
paragrafen. 

b. Titelblad met (onder)titel, voornaam, achternaam en datum. 
c. Voorwoord (niet verplicht): je kunt dit gebruiken voor een dankwoord; zonder 

wie je de scriptie niet had kunnen maken. Dit voorwoord heeft niets met de 
inhoud van je werkstuk te maken. 

d. Inhoudsopgave, met paginanummering. 
e. Inleiding: je leidt de lezer je werkstuk binnen; je bereidt de lezer voor op wat gaat 

komen. Je creëert verwachtingen die je in je werkstuk gaat invullen. Maak je 
inleiding ‘ADO-proof’: Je vertelt de lezer over de aanleiding van je werkstuk, over 
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het doel (de centrale vraag die je beantwoordt) en over de opbouw, wat kan de 
lezer in welk hoofdstuk verwachten. 

f. Vraagstelling: leg uit welke vraag je jezelf hebt gesteld over het onderwerp wat 
wilde je gaan onderzoeken en waarom, voor wie is dit belangrijk en wat is de 
relatie met yoga en/of yogadocentschap? En leg de wijze uit waarop je het 
onderzoeken van de vraagstelling hebt aangepakt, eventueel vermeld je de 
deelvragen en je vermeldt hoe je aan je informatie bent gekomen: heb je 
literatuuronderzoek gedaan of praktijkonderzoek of beide en hoe dan.  

g. Hoofdtekst, beantwoording vraagstelling:  de hoofdstukken volgen logisch op 
elkaar. Elk hoofdstuk heeft een eigen titel en een logische indeling met een 
inleiding een midden en einde. Je gebruikt paragrafen en alinea’s. Je legt duidelijk 
een  relatie naar yoga en de eigen (yoga)ervaring. Verwijs in je hoofdstukken 
zelf zorgvuldig naar je informatiebronnen, dus naar de literatuur/websites die 
je gebruikt en/of naar de resultaten van je praktijkonderzoek. Wanneer je een 
auteur letterlijk citeert dan blijkt dit duidelijk uit de tekst. Wanneer je 
afbeeldingen gebruikt vermeld je de informatiebron erbij. 
In je werkstuk neem je de lezer dus mee in hoe je je onderzoek hebt gedaan en 
wat de antwoorden op je onderzoeksvragen zijn. Wanneer je praktijkonderzoek 
doet beschrijf je de manier waarop je dit hebt gedaan, wat de ervaringen en 
antwoorden (resultaten) waren en daarna welke conclusie je daaruit trekt. 

h. Conclusie en aanbevelingen: vertel de conclusie van je werkstuk, wat ben je 
tegengekomen, wat heb je ervan geleerd en wat is het antwoord op je 
vraagstelling die je eerder in het werkstuk hebt geformuleerd, ook op je 
deelvragen. Wanneer vragen onbeantwoord blijven, vertel je dit ook. Dit 
onderdeel is een zelfstandig te lezen deel van je werkstuk. Geef nooit nieuwe 
informatie of argumenten.  
Tevens geef je aan wat je conclusie voor de yoga of voor yogadocentschap 
betekent en wat je aanbevelingen zijn naar aanleiding van je conclusie.  

i. Samenvatting: schrijf een samenvatting van maximaal 1 A-4 over je werkstuk 
met de vraagstelling, de belangrijkste delen van de beantwoording en conclusies 
en aanbevelingen. De samenvatting geeft lezers een goede indruk van wat je 
geschreven hebt. Details kunnen ze lezen in je scriptie zelf. 

j. Literatuurlijst: concrete bronvermeldingen zijn heel belangrijk. In je teksten 
verwijs je naar deze bronnen met paginanummers of naar bijlagen bij je 
werkstuk. De bronnen moeten vermeld zijn met titel, auteur, jaar van uitgave, 
uitgeverij, plaats van uitgave. Bij digitale informatiebronnen vermeld je de URL en 
de datum waarop je de informatie hebt gevonden. Alle bronnen vermeld je op 
uniforme wijze. 

k. Bijlagen (niet verplicht): niet alle informatie hoeft in je hoofdtekst te staan. Vanuit 
je hoofdtekst kun je verwijzen naar bijlagen indien nodig, bijvoorbeeld als je 
gewerkt hebt met vragenlijsten, dan zet je de vragenlijst zelf in een bijlage.  

 
4. Het onderwerp dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

a. Het heeft je interesse  
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b. Je weet er nog niet veel (te weinig) over  
c. Het dient je inzicht in de mens te verruimen 
d. Het dient een duidelijke relatie met yoga/yogadocentschap te hebben 

 
5. Baken het onderwerp duidelijk af, dit ter bescherming van jezelf. Liever één deel van het 

onderwerp dieper uitwerken, dan dat het geheel oppervlakkig is. 
 
 
B. De presentatie 
 

1. Presenteer de resultaten van je werkstuk in maximaal 20 minuten tijdens de examendag 
in juni. Hiervoor kun je een Powerpointpresentatie of Prezi maken, dit is niet verplicht.  

2. De presentatie bestaat uit twee onderdelen: 
a. Je presenteert de conclusie en aanbevelingen naar aanleiding van je onderzoek. 

(maximaal 10 minuten, oefen dit thuis!)). 
b. Je doceert een aantal yoga-oefeningen die passend zijn bij je werkstuk (maximaal 

10 minuten). 
Na de presentatie beantwoord je geïnteresseerd en correct maximaal 10 minuten vragen 
van de toehoorders. 

  
C. Beoordeling 
 
De eindscriptie wordt beoordeeld door Mariëlle Cuijpers en Danielle Bersma. We beoordelen 
zowel op inhoud als op vorm (zie de vormvereisten Ad A.2). Je ontvangt uiterlijk 14 dagen na het 
inleveren van de eindscriptie een terugkoppeling. Wanneer we boordelen dat we de scriptie niet 
als voldoende kunnen beoordelen, krijg je advies over aanpassingen en we spreken een uiterlijke 
inleverdatum af van deze aanpassingen, die uiterlijk een aantal dagen voor de presentatiedatum 
zal zijn.  
 
Lees ook hierna de uitgebreide toelichting op het doel van de eindscriptie en de aanbevolen werkwijze. 

 
Veel succes en plezier! 
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Nadere toelichting doel en werkwijze eindscriptie 
 
Het schrijven van je eindscriptie 
Van het idee tot de presentatie 

 
 

I. Doel van de eindscriptie 
II. Voorstel indienen  

III. Een plan van aanpak maken 
IV. Schrijftips 
V. Presentatie 

 
 
 

I. Doel van de eindscriptie 
Het maken en presenteren van een eindscriptie (werkstuk) is een opdracht die gemaakt wordt in 
het 4e jaar als onderdeel van de 4-jarige yoga docentenopleiding. Het gaat om een bijkomende 
bekwaamheidsproef, naast het behalen van de praktijkexamens om het diploma van yogadocent 
te behalen.  
 
Laat je bijstaan door een externe begeleider voor het samenstellen en adviseren in verband 
met je werkstuk. Deze begeleider hoeft niet noodzakelijk een yogadocent te zijn, maar in elk 
geval iemand die uit hoofde van zijn beroep met kennis van zaken (inhoudelijk of over het 
schrijven van een onderzoekswerkstuk) en met de nodige interesse je kan bijstaan in het maken 
van het werkstuk. De docenten van Samsara Yoga Opleiding staan je ten dienste voor inhoudelijk 
overleg over de scriptie, zij begeleiden je niet bij het goed opbouwen en structuren van je tekst.  
Een begeleider kan je slechts begeleiden als je hem op de hoogte houdt van je vorderingen. Maak 
afspraken met de begeleider over hoe en hoe vaak je hem op de hoogte houdt en kom die 
afspraken na. En natuurlijk: volg zijn raadgevingen op! 
 
Het maken van een eindscriptie van voldoende kwaliteit is een essentiële vereiste tot het behalen 
van het diploma van yogadocent, maar dit is niet uitsluitend de doelstelling van het werkstuk. Het 
biedt de gelegenheid om creatief werk te verrichten, zodat zelfstandig onderzoek gelegenheid 
krijgt zich te ontplooien.  
 
De term onderzoek vatten we ruim op, het kan zowel gaan om praktijkonderzoek als om 
theoretisch onderzoek of een combinatie ervan. In elk geval dient te blijken dat je op de hoogte 
bent van relevante en/of actuele literatuur op het gebied van het gekozen onderwerp. Let op: 
maak gebruik maakt van betrouwbare bronnen. Dat betekent dat je zoekt naar literatuur 
en website die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek cq dat je in het vakgebied 
gerenommeerde auteurs gebruikt. 
 
Het maken van een eindscriptie is een uitstekende gelegenheid tot creatief denken: het 
formuleren van de vraagstelling, het verzamelen van gegevens, het selecteren, de praktische 
uitwerking van het onderwerp en tenslotte het uitschrijven, conclusies trekken, aanbevelingen 
formuleren en presenteren. Het vormt tevens een ideale voorbereiding voor het beoefenen van 
de yoga in de breedste zin.  
 

II. Voorstel indienen  
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De keuze van een eindscriptie-onderwerp is dikwijls een moeilijke beslissing. Het is belangrijk een 
onderwerp te vinden dat origineel is en je eigen interesse en enthousiasme gedurende een 
aantal maanden kan dragen. Het onderwerp stel je als student zelf voor. 
 
Kies een onderwerp dat niet te moeilijk is, maar overzichtelijk en duidelijk af te bakenen. In het 
beginstadium kan het idee nog ruim lijken, je kan het later nog meer specifiëren en inperken. Die 
keuze kan gebaseerd zijn op interesse en eventuele ervaringen. 
 
Je dient een vraagstelling te vormen, vaak met deelvragen en te bedenken hoe je de vraagstelling 
wilt beantwoorden.  
Het is van belang om tijdig hiermee te beginnen. Zodra je een voorstel hebt, kan je dit indienen. 
Dit voorstel omvat: 

• een (werk)titel,  
• een vraagstelling  
• en hoe je dit uitwerkt (subvragen en wijze van onderzoeken).  
• welke literatuur je gebruikt, 
• wie je externe begeleider is. 

Pas na toestemming van Samsara Yoga Opleiding ga je overgegaan tot de uitvoering van het 
voorstel.  
Het voorstel dient uiterlijk voor 15 december in van het lopende studiejaar waarin je het wilt 
presenteren door Samsara te zijn goedgekeurd. De deadline voor het indienen van het werkstuk 
is 1 mei van het lopende studiejaar.  
 

III. Een plan van aanpak maken 
Als het onderwerp goedgekeurd is, is het opportuun een plan van aanpak te maken, een ‘rode 
draad’ voor je werkwijze. In dit plan van aanpak staat je onderwerp en vraagstelling, de manier 
waarop je dit wilt gaan onderzoeken. Hierdoor krijg jezelf en de begeleider, met wie je het 
bespreekt, een inzicht in het onderwerp. Het maken van een plan van aanpak is noodzakelijk 
omdat dit een houvast geeft en het verder zoeken in een bepaalde richting zal leiden. 
Een goed plan van aanpak maken vraagt tijd, deze investering is de moeite waard omdat je 
daarna heel gericht kunt werken aan het schrijven van je werkstuk.  
 

IV. Schrijftips 
Richt je eerst op het op papier zetten van je boodschap, pas nadat je je conclusie en 
aanbevelingen op papier hebt, maak je je tekst communicatief en definitief. Stel ruim voor de 
inleverdatum voor jezelf de volgende deadlines vast: 

• Een deadline waarop je de ruwe versie van je werkstuk afhebt (schrijversversie),  
• een deadline waarop je je tekst communicatief (duidelijk en aantrekkelijk voor lezers) 

hebt gemaakt  
• en een deadline (1 mei) waarop je tekst definitief moet zijn (alle puntjes op de i, inclusief 

vormgeving).  
 
Tips om je tekst communicatief te maken: 

1. Stuur de lezer via een titel, inleiding, hoofdstukken, paragrafen en tussenkoppen 
2. Kies een heldere en logische alinea indeling  
3. Breng samenhang aan tussen de verschillende hoofdstukken en paragrafen  
4. Onderscheid feiten en meningen, citaten, observaties en interpretaties 
5. Vermijd de telegramstijl, vervang afkortingen en stopwoorden  
6. Varieer in zinslengte 
7. Schrijf actief en vermijd: hebben, zullen, worden, zijn 
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8. Wees consequent in je perspectief (ik, wij, u) 
9. Schrijf concreet en expliciet  

 
Tips om je tekst definitief te maken: 

1. Controleer de tekst op taal- en spelfouten 
2. Controleer leestekens en let kritisch op opsommingen 
3. Controleer de bronvermeldingen, ook van afbeeldingen en literatuurlijst 
4. Zorg voor een verzorgde lay out 

 
(bronvermelding tips: Grubben ontwikkeling en communicatie 2009, zie ook: Professioneel 
Schrijven, Ed Grubben en Jan Vriens) 
 

V. Presentatie 
Grijp je kans! De presentatie tijdens de examendag stelt je in de gelegenheid om met publiek het 
onderwerp te delen waar je je al die maanden in hebt verdiept. Je vertelt het publiek - en laat het 
publiek door de yoga-oefeningen ervaren - wat je aan het onderwerp boeiend vindt en waarom 
het interessant is voor anderen.  
Enkele tips: 

1. Maak voldoende tijd vrij voor de voorbereiding. 
2. Denk goed na over het doel van je presentatie en de boodschap die je je publiek wil 

meegeven en maak daar een verhaal van, de kwaliteit van je boodschap is belangrijker 
dan de kwaliteit van je presentatie. 

3. Bedenk een pakkende opening en een goed slot. 
4. Een Powerpoint of Prezi dient ter ondersteuning, niet als leidraad. 
5. De yoga-oefeningen doe je aansluitend aan je presentatie, als dat beter past kun je de 

presentatie en oefeningen met elkaar verweven. 
 
  
 
 
 
 


