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DRU YOGA DOCENTENOPLEIDING

Van harte welkom bij de Dru Yoga docentenopleiding! Deze studiegids is 
bedoeld als leidraad voor de komende jaren. 

De Nederlandse Dru Yoga docentenopleiding is deel van The 
International School of Dru Yoga die gevestigd is in United Kingdom. 

Dru Yoga vormt de basis van al onze activiteiten binnen Dru; het 
inspireert ons bij alles wat we ondernemen. 

Dru Yoga is stevig verankerd in de eeuwenoude yogatraditie en 
is van generatie op generatie overgedragen. Het zou wel eens 
levenslang kunnen vergen om alles volledig te begrijpen en te 
doorgronden. Dru Yoga is goed voor de rust in lichaam en geest, 
bevordert de innerlijke stabiliteit en draagt bij aan een positieve en 
pro-actieve levenshouding.

Dru Yoga vindt 
zijn oorsprong 
in de aloude 
yogatradities. 

DRU YOGA DOCENTENOPLEIDING
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ALGEMENE INFORMATIE

ALGEMENE INFORMATIE

Adresgegevens

Dru Centre

De Overmaat 73

6831 AG Arnhem

T: 026 32 36 700

E: docent@dru-nl.org

W: druyoga.nl

Data 2020-2021

Module 1: 07-08 november 2020

Module 2: 09-10 januari 2021

Module 3: 17-18 april 2021

Module 4: 12-13 juni 2021

Module 5: 18-19 september 2021

Inschrijving

Je plaats op de opleiding is gegarandeerd wanneer een intakegesprek 
met een positieve uitkomst heeft plaatsgevonden en wij je getekende 
inschrijfformulier, formulier Overeenkomst Student en het inschrijfgeld 
hebben ontvangen. 

Registratie

Op zaterdagochtend ben je vanaf 09.00 uur harte welkom voor 
registratie. Na registratie ontvang je alle benodigde lesmaterialen. De 
lestijden zijn zaterdag 09.30-18.00 uur en zondag 09.00-16.30 uur.

Verhindering

Zonder opgave van verhindering gaan we ervan uit dat je aanwezig bent 
op de modules. De mogelijkheid bestaat om de gemiste module in het 
volgende cursusjaar in Nederland zonder meerkosten in te halen. 

Daarnaast bestaat er een beperkte mogelijkheid om de stof in te halen 
via privéles van een docent aan de opleiding. Hieraan zijn wel extra 
kosten verbonden. 

Dru is het 
‘stille punt’. Het 
is de poolster, 
het centrale 
punt waar alles 
om draait. Het 
is de stilte in 
het oog van 
de orkaan, het 
toevluchtsoord 
waar we 
allemaal naar 
op zoek zijn.
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  ALGEMENE INFORMATIE

Overnachting en lunch

Mocht je in de omgeving willen overnachten dan vind je in de 
bijlage bij de welkomstbrief een overzicht van hotels en B&B’s. 

Neem je eigen lunch mee of bestel een vegetarische lunch bij 
Vegajoy, voor thee en koffie wordt gezorgd. We stellen het zeer 
op prijs als je in ons centrum alleen een vegetarische lunch wilt 
gebruiken. Er is een koelkast aanwezig waar je gebruik van kunt 
maken.

Neem verder mee

Neem gemakkelijk zittende kleding, een yogamat en deken, een 
meditatiekussen of -bankje, flesje water, pen en papier mee. Veel 
specifieke hulpmiddelen voor yoga en meditatie zijn tijdens het 
weekend te verkrijgen of vooraf te bestellen via de website. 

Consulten

Voor wie behoefte heeft aan extra coaching op persoonlijk vlak 
bestaat de mogelijkheid voor een consult op afspraak en tegen 
vergoeding.

EHBO diploma 

In de opleiding wordt er aandacht besteed aan EHBO, maar we 
adviseren je een erkende EHBO en reanimatiecursus te volgen. 
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KOSTEN VAN DE OPLEIDING

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 75,-. Dit is een eenmalige bijdrage voor de 
administratiekosten. Bij annulering vindt geen restitutie plaats tenzij 
het intakegesprek er toe leidt dat men de opleiding niet start.

Cursusgeld

Het cursusgeld voor 2020 bedraagt € 1475,- en dient uiterlijk te 
worden bijgeschreven 2 weken voor aanvang van de eerste lesdag op 
rekeningnummer NL55 RABO 0347 9092 56 t.n.v. Dru Netherlands 
o.v.v. factuurnummer, naam en cursusjaar. 

Je ontvangt voor het inschrijf- en cursusgeld een factuur.

Het cursusgeld betreft groepsonderricht, 
individuele gesprekken en begeleiding m.b.t. 
de opleiding, cursusboeken, koffie en thee. Het 
examengeld van € 75,- is hier niet bij inbegrepen.

Er bestaat een mogelijkheid om in 3 termijnen te betalen, maar 
hierover worden extra kosten berekend. Voorwaarde is ook dat je 
akkoord gaat met een automatische incasso voor de termijnbetaling.

De kosten zijn € 508,- per termijn en in totaal € 1524,-

- afschrijving 1ste termijn 1 november 2020  

- afschrijving 2de termijn 1 februari 2021

- afschrijving 3de termijn 1 mei 2021

Je verbindt je steeds voor een volledig cursusjaar en het contract 
wordt stilzwijgend verlengd tot aan het einde van de opleiding. De 
kosten worden bij annulering niet gerestitueerd. Het cursusgeld kan 
jaarlijks worden aangepast als externe prijswijzigingen dit noodzakelijk 
maken. Zie ook de Algemene Voorwaarden.

Voor betalingen uit het buitenland kunnen de volgende bankcodes 
worden gebruikt:

-   IBAN code: NL55 RABO 0347 9092 56

-   BIC code: RABONL 2U

KOSTEN VAN DE OPLEIDING
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STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING

Module 1 t/m 8

Gedurende de opleiding introduceren we de fundamenten van Dru 
Yoga: grondbeginselen, sequenties (bewegingsreeksen), pranayama, 
meditatie, anatomie en fysiologie. Dit alles wordt duidelijk uitgelegd 
in de zestien begeleidende cursusboeken. De weken tussen de 
modules zijn bedoeld om de relevante stof te bestuderen en een 
oefenprogramma te volgen. We raden je aan een dagboek bij te 
houden.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig stof herhaald. Je kunt zo 
de lesstof nog meer deel van jezelf maken. Tijdens de eerste acht 
modules introduceren we communicatievaardigheden en didactiek. We 
beginnen met speelse oefeningen en activiteiten in kleine groepen. Het 
oefenen in deze vaardigheden komt als vast onderdeel van de opleiding 
regelmatig aan bod. Gedurende het jaar vinden er evaluatiegesprekken 
plaats om je vorderingen te bespreken.

Module 9 t/m 16

In het tweede gedeelte gaan we dieper in op de essentie van Dru Yoga. 
Hoe werkt Dru Yoga? Hoe kun je het therapeutisch toepassen? Hoe 
kun je de oefeningen afstemmen op de specifieke behoeften van je 
cursisten? We introduceren nieuw materiaal, maar herhalen daarnaast 
eerder geleerde houdingen en sequenties om de subtiele aspecten 
meer uit te diepen. 

Er wordt in het laatste jaar ook aandacht besteed aan het opzetten van 
een eigen yogapraktijk. De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Studiebelasting

De studiebelasting is ong. 8 uur per week.

Toetsen

Tijdens opleidingsdagen worden korte toetsen afgenomen over de 
inhoud van de cursusboeken. Het gaat om multiple choice vragen. 
Je krijgt ruim de tijd om je op een toets voor te bereiden. Van te 
voren wordt duidelijk aangegeven op welke onderwerpen de vragen 
betrekking hebben. 

STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING
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 Stage

We raden je aan om stage te lopen bij een gekwalificeerde Dru Yoga 
docent. Bespreek of het mogelijk is om verschillende onderdelen van 
een les te geven en vraag om feedback. Schrijf telkens een lesplan uit 
en vraag de docent dit na afloop te tekenen. Dit is een belangrijke fase 
in het leerproces om de verantwoordelijkheid voor je eigen yogalessen 
te kunnen dragen.

Lesgeven

Er is bewust voor gekozen de opleiding zodanig te structureren dat 
de moeilijkheidsgraad van de houdingen, sequenties en pranayama 
geleidelijk opgebouwd wordt. Op dezelfde manier introduceren we de 
didactische vaardigheden, zodat je tijd hebt om alles wat je leert te 
integreren. 

We raden je aan om niet te snel te gaan lesgeven, omdat je tijd nodig 
hebt om de lesstof, de technieken en de praktijk te integreren en ook 
om te kunnen invoelen hoe diep de werking van Dru Yoga kan zijn.

Als je wilt beginnen met lesgeven na module 8, verwachten we van je:

1. Dat je een praktijktoets met goed gevolg aflegt. Deze toets 
moet schriftelijk worden aangevraagd. De praktijktoets vindt 
plaats in module 9 of 10.

2. Dat je de toetsen van het eerste jaar met goed gevolg hebt 
afgelegd.

3. Dat je studentlid wordt van het Professional Register of Dru 
Teachers.

Je mag je onder geen enkele voorwaarde Dru Yoga 
docent noemen voordat je het eindexamen met 
goed gevolg hebt afgelegd.

Exameneisen

Om het Dru Yoga diploma te behalen, wordt het volgende van je 
verwacht:

1. Dat je alle modules hebt gevolgd. Als je een module mist, 
bestaat de mogelijkheid dit het volgende cursusjaar in 
te halen. Indien er plaats is, kun je de gemiste module 
eventueel in andere Dru Yoga opleidingscentra in het 

STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING
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buitenland inhalen. Als je twee modules mist, kun je de 
opleiding niet voortzetten voordat je deze hebt ingehaald

2. Dat je alle toetsen en opdrachten met goed gevolg hebt 
afgerond en moeten uiterlijk 7 weken voor het examen zijn 
ingeleverd.  
Heb je niet alle schriftelijke opdrachten met goed gevolg 
afgerond, dan kan dat tot uiterlijk een jaar na het voltooien 
van de opleiding. Als dat niet mogelijk is, dient het laatste 
jaar van de opleiding herhaald te worden om deel te kunnen 
nemen aan het examen. 

3. Dat je een praktijkexamen aflegt. Je krijgt een persoonlijke 
examenopdracht met een activatie, een EBR of sequentie, 
een asana en een ontspanning. Hiervoor moet een 
lesplan worden geschreven dat uitgevoerd wordt op het 
praktijkexamen. Dit lesplan behoort twee weken voor het 
examen te zijn ingeleverd zodat de examinatoren eventueel 
aanvullingen kunnen geven. Het lesplan maakt deel uit van 
het examen.

Herkansing

Mocht je onverhoopt je examen niet gehaald hebben dan kun je tot 1 
jaar na datum van het examen herkansen. Dit in overleg met een van 
de docenten.

Diploma

De hoofdvestiging van de opleiding is gevestigd in United Kingdom.
Je diploma wordt uitgereikt door The International School of Dru Yoga 
en mede ondertekend namens Dru Netherlands. Dit diploma maakt 
het mogelijk je in het Professional Register of Dru Teachers te laten 
registreren. The International School of Dru Yoga is erkend door de 
Yoga Alliance Europe. 

Niveau opleiding

Het niveau van de opleiding is HBO, maar er is geen aanvangsniveau 
vereist.

STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING

Yogaoefeningen 
bevorderen 
de vrije 
doorstroming 
van het 
cerebrospinale 
vocht waardoor 
een gevoel van 
welbevinden 
ontstaat, zowel 
geestelijk als 
lichamelijk. 
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Cursusboeken

De cursusboeken zijn met grote zorg samengesteld en zijn bedoeld 
om de aangeboden stof te verankeren en te verdiepen. Tijdens iedere 
module krijg je het bijbehorende cursusboek uitgereikt. Verder 
adviseren we je aanvullend studiemateriaal te gebruiken.

Persoonlijke begeleiding

Er wordt voor iedere student minimaal een gesprek per jaar 
ingeroosterd. Je hebt dan de gelegenheid om samen met een docent 
te kijken naar je vooruitgang en naar manieren die jou persoonlijk 
helpen om zoveel mogelijk profijt te hebben van de opleiding. Gebruik 
deze mogelijkheid om vragen te stellen, over fysieke, emotionele 
of spirituele aspecten van Dru Yoga. Daarnaast bestaat er altijd de 
mogelijkheid om vragen over de lesstof per email te stellen aan de 
docenten. 

Regiogroepen

Een regiogroep heeft tot doel om ervaringen uit te wisselen, de lesstof 
te oefenen en elkaar te ontmoeten. We maken een groepsindeling 
per regio voor alle studenten en stimuleren iedereen hieraan deel 
te nemen. We raden aan om minstens 1x bij elkaar te komen in de 
periode die tussen de modules ligt. 

Summerschool

Een aantal dagen vol plezier, onderricht en creativiteit. Elk 
jaar organiseren we speciaal voor de Dru Yoga studenten een 
‘Summerschool’. Deze vindt plaats in Nederland en in UK. Dit is 
facultatief, maar we raden je aan om tijdens de opleiding minstens 
een keer deel te nemen. Deze bijeenkomst met medestudenten uit 
verschillende opleidingsjaren voegt een extra dimensie toe aan je 
opleiding. Je krijgt de kans om de deskundigheid van de docenten 
ten volle te benutten en bepaalde aspecten van asana’s, sequenties, 
pranayama en meditatie verder uit te diepen. 

STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING



DRU YOGA ® 11
 

  

DRU PROFESSIONEEL NETWERK 

Na het behalen van je diploma kun je lid worden van het Dru 
Professional Network (DPN).

Daar Dru Yoga steeds in ontwikkeling is, word je geacht jaarlijks een 
aantal nascholingsdagen te volgen om je kwalificatie als erkende Dru 
Yoga docent te behouden. Deze dagen zijn uitsluitend toegankelijk 
voor DPN-leden. Behalve van het op peil houden van je niveau 
als yogadocent biedt het lidmaatschap je ook een aantal andere 
aantrekkelijke voordelen; hierover word je tezijnertijd geinformeerd.

Daar onze opleiding erkend is door Yoga Alliance Europe kun je je als 
lid van het DPN ook daar laten registreren.

Studentlidmaatschap Dru Professioneel Netwerk

Als je geslaagd bent voor je praktijktoets na acht modules en wilt 
starten met lesgeven, ben je verplicht om studentlid te worden van het 
Dru Professioneel Netwerk. 

Het lidmaatschap biedt je een aantal voordelen. Je wordt hier 
tezijnertijd over geïnformeerd.

PROFESSIONAL REGISTER OF DRU TEACHERS
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HUISWERKOPDRACHTEN

De schriftelijke opdrachten zijn bedoeld als ondersteuning voor 
je praktische beoefening van Dru Yoga. Door het maken van de 
werkbladen en de opdrachten kan je datgene wat je geleerd hebt 
beter verankeren. Wanneer je tijdens het maken van een opdracht 
vastloopt of vragen hebt die belangrijk zijn voor de inhoud van je 
werkstuk, aarzel dan niet om contact op te nemen met iemand 
van het huiswerkteam. In het eerste leerjaar wordt een overzicht 
uitgedeeld waarop staat wanneer je de verschillende werkbladen en 
opdrachten moet inleveren.

Werkbladen

We vragen je tijdens de opleiding een verslag bij te houden van je 
eigen ervaringen en inzichten met betrekking tot de oefeningen die je 
thuis doet. Deze ervaringen en je opmerkingen kun je noteren op de 
werkbladen. Tijdens een van de modules ontvang je 10 werkbladen. 
Vul de werkbladen in en maak twee kopieën. Geef twee kopieën aan de 
docent. Het origineel is voor je eigen administratie.

Werkstukken

Daarnaast vragen we je een aantal vastomlijnde schriftelijke 
werkstukken te maken.

Elk werkstuk bevat:  

1. Een voorpagina met de titel van de opdracht, je naam en het 
jaar waarin je de opleiding bent begonnen.

2. Een inhoudsopgave (indien meer dan 4 pagina’s).

3. Pagina’s graag voorzien van paginanummering.

4. Het werkstuk zelf. Bij elke opdracht wordt de aanbevolen 
hoeveelheid tekst vermeld. Het is niet de bedoeling dat je 
geraadpleegde tekst volledig overneemt of dat je slechts 
verwijst naar paginanummers.

5. Verwijzingen naar de betreffende oefeningen in je 
cursusboek.

6. Een bronvermelding.

HUISWERKOPDRACHTEN
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Het inleveren van de werkstukken:

1. Je kunt de werkstukken opsturen naar Dru Netherlands te 
Arnhem of tijdens een module inleveren.

2. Elk werkstuk wordt getypt en in tweevoud ingeleverd. 

3. Doe alle blaadjes los van elkaar in een A4 envelop. Gebruik 
geen snelhechters, mappen of hoesjes.

4. Houd een kopie van het werkstuk (of het bestand in je 
computer thuis) voor het geval wij er tijdens het nakijken een 
vraag over hebben.

OPDRACHT 1

Spirituele anatomie en fysiologie (ca. 10 bladzijden A4)

Deze opdracht is bedoeld om je kennis van de spirituele anatomie uit te 
breiden. Je maakt gebruik van de cursusboeken, literatuur en bronnen 
op internet. 

Schrijf een verslag dat voor jezelf ook als naslagwerk bruikbaar is. 
Besteed aandacht aan de volgende onderdelen en vragen:

1. Geef een overzicht van belangrijke kenmerken van 
ieder chakra, waaronder de kshetram, kleur, het 
corresponderende zintuig en orgaan, bija mantra, element 
en betekenis van de sanskrit naam (4 pagina’s).

2. Wat is het verband tussen de kosha’s, chakra’s en de nadi’s? 
(2 pagina’s) 

3. Benoem per chakra de symptomen als de chakra overactief 
is en de kenmerken als de chakra onvoldoende actief is (2 
pagina’s).

4. Beschrijf oefeningen waarmee je de balans per chakra kunt 
herstellen (2 pagina’s). 

Bij de beoordeling wordt ondermeer gekeken naar:

1. Begrip van het verband tussen de kosha’s en chakra’s.

2. Research: welke informatie heb je verzameld en verwerkt in 
de opdracht (graag in literatuurlijst vermelden).

3. Presentatie van het werkstuk.

HUISWERKOPDRACHTEN

Dru Yoga biedt 
praktische 
methodes om 
het leven te 
benaderen 
vanuit ‘stilte in 
beweging’.
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OPDRACHT 2

Diepe yoga ademhaling (2 bladzijden A4) 

Beschrijf hoe je de diepe yoga ademhaling zou uitleggen aan iemand 
die er niet bekend mee is. Bouw de techniek langzaam op tot het 
niveau waarop deze gebruikt kan worden als pranayama techniek. 
Beschrijf vervolgens hoe je sama vritti gaat onderwijzen aan een 
groep die de diepe yoga ademhaling beheerst. Geef aan hoe je deze 
ademhaling opbouwt.

Het werkstuk dient de volgende onderdelen te bevatten:

1. De drie fasen van de diepe yoga ademhaling.

2. De vier stadia van de ademhaling.

3. Hoe integreer je en bouw je de beoefening van de diepe yoga 
ademhaling op in je lessen. 

4. Beschrijf de overgang en beoefening van diepe yoga 
ademhaling naar sama vritti. 

5. Je eigen ervaring met deze ademhalingstechniek.

Bij de beoordeling wordt ondermeer gekeken naar:

1. Begrip van de techniek van de diepe yoga ademhaling, 
waaronder de drie fasen en de vier stadia en sama vritti.

2. Je vermogen de cursist op een heldere en praktische wijze 
instructies te geven.

3. De opbouw van de les.

4. Vermelding van de voordelen van de diepe yoga ademhaling.

5. Je eigen ervaring met het beoefenen van de diepe yoga 
ademhaling.

OPDRACHT 3

De wervelkolom (10-15 bladzijden A4)

Deze opdracht biedt je de kans om meer te weten te komen over de 
wervelkolom en de rugspieren. Je onderzoekt onder andere hoe de 
wervelkolom beweegt, wat de meest voorkomende rugklachten en 
therapieën zijn en wat je kunt doen om pijn te verlichten of de houding 
te verbeteren met behulp van yoga:

HUISWERKOPDRACHTEN
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1. Beschrijf de bouw en functie van de wervelkolom. Denk 
aan de algemene bouw en vorm, de wervellichamen, de 
mobiliteit en de spieren die de wervelkolom ondersteunen

2. Geef aan hoe je de wervelkolom in een optimale conditie kan 
houden. Denk hierbij aan de werking van de tussenwervels 
correcte houding, de bewegingsmogelijkheden van de 
wervelkolom en het rekken, strekken en trainen van spieren.

3. Beschrijf de invloed van yoga op de conditie van de 
wervelkolom. Richt je op de manier waarop yoga de 
wervelkolom kan versterken. Denk ook hier weer aan: 
houding en beweging van de rug, trainen en ontspannen van 
spieren.

4. Noem en beschrijf enkele veel voorkomende rugklachten. 
Ga in op specifieke en aspecifieke rugklachten. Kies er 
minimaal 4 (waaronder hernia) en werk deze uit.

5. Geef een overzicht en beschrijving van enkele gangbare 
therapieën. Welke zijn heilzaam zijn bij rugklachten en 
waarom. Werk er tenminste 4 uit.

6. Geef een overzicht en beschrijving van asana’s en sequenties 
die ondersteunen. Denk dan aan houdingen en Dru 
sequenties die bijdragen aan alignment, de golfbeweging 
van de wervelkolom, voorover- en achterwaartse buigingen, 
draaiingen en zijwaartse bewegingen van de wervelkolom. 
Werk uit:

- bij welke rugklachten zijn deze houdingen heilzaam 

- bij welke rugklachten ze moeten worden vermeden

Bij de beoordeling wordt ondermeer gekeken naar:

1. De uitwerking van bovenstaande punten.

2. Gebruik van illustraties: tekeningen, afbeeldingen van 
internet of uit anatomieboeken om je onderzoek completer 
te maken.

3. Onderzoek en presentatie van je bevindingen.

HUISWERKOPDRACHTEN
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OPDRACHT 4

Lesprogramma (3 bladzijden A4)

Het samenstellen van een lesplan. Je lesplan dient de volgende 
aspecten te bevatten:

1. Een korte omschrijving hoe je een goede omgeving kunt 
creëren voor een Dru Yogales.

2. Een beschrijving van de inhoud van de les en de motivatie 
hiervan.

3. Een beschrijving van de persoonlijke en praktische 
voorbereidingen die je treft voor de aanvang van de les.

4. Een lijst van benodigdheden voor deze les.

Bij de beoordeling wordt ondermeer gekeken naar:

1. De voorbereiding van de ruimte.

2. De activatie, waaronder de aansluiting ervan bij de overige 
les onderdelen.

3. De lijst van spullen die je nodig hebt voor de les.

4. De lesinhoud, inclusief de motivatie.

NB. De inhoud van de schriftelijke opdrachten kan 
gedurende de opleiding worden aangepast. Je 
wordt dan tijdig op de hoogte gebracht.

HUISWERKOPDRACHTEN

Dru Yoga 
versterkt 
je lichaam, 
ontspant je 
geest en opent 
je hart.
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AANVULLEND STUDIEMATERIAAL 

Boeken

Verplicht eerste jaar: 
Stilte in beweging    Chris Barrington, e.a.

Yoga anatomie    Leslie Kaminoff   

Verplicht tweede jaar:

Op weg met de Bhagavad Gita  Mansukh Patel

Yoga als levenskunst   Iyengar

Optioneel derde jaar:

Yoga & chakra’s    van Velzen

Pranayama, adem en levensenergie Tiemersma

PUBLICATIES VAN DRU
Boeken

A Guide to Personal Freedom

De verborgen kracht van het licht

Vrede begint bij jezelf

DVD’s

*Dru Yoga DVD

Energy in motion

Serie over de Bhagavad Gita

CD’s

Akasha

*Chakra Dharanam 1, *Chakra Dharanam 2

EBR 1 Health & Harmony, EBR 2 Total Health, EBR 3 Awakening the 
Heart, EBR 4 Energy & Flow, EBR 5 Clarity & Creativity, EBR 7 Dynamic 
relaxation

*Elements, *Nidra, *Ontspan, *Vayu

Diversen

*Yogamat en -tas, meditatiekussen of -bankje

Meditatieshawl, dekentje, yogablok

Waterfles (BPA vrij)

*aanbevolen

HUISWERKOPDRACHTEN

Dru Yoga is 
gemakkelijk. 
Je hoeft 
niet in de 
lotushouding 
te kunnen 
zitten om 
ermee te 
beginnen. Dru 
‘t gewoon!’
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CODE DRU YOGA DOCENTENOPLEIDING

Tijdens de opleiding zullen docenten en studenten zich altijd aan 
gedragsregels houden die representatief zijn voor Dru Yoga.

Deze code is onverminderd geldig voor alle opleidingen van The 
International School of Dru Yoga en de daaronder geregistreerde 
regionale opleidingen.

1. Dru Yoga docent en student respecteren elkaar, met 
name elkaars wederzijdse maatschappelijke, culturele en 
religieuze opvattingen.

2. Van de Dru Yoga docent en student wordt verwacht zich 
zo te gedragen dat men Dru Yoga op geen enkele wijze in 
diskrediet brengt.

3. De Dru Yoga docent zal de eigen beleving, mogelijkheden en 
grenzen van de student eerbiedigen.

4. De Dru Yoga docent dient de grenzen van eigen 
deskundigheid in acht te nemen. Hij/zij dient na te laten als 
autoriteit op te treden in zaken die niet tot zijn professionele 
deskundigheid behoren, maar die begeleiding van een 
andere deskundige, b.v. een geestelijke, een psycholoog of 
een arts behoeven.

5. De Dru Yoga docent mag in geen geval een student dwingen 
een bepaalde houding of oefening uit te voeren. Een student 
is altijd vrij om een houding of oefening niet uit te voeren 
zonder daarvan enige verklaring af te leggen.

6. De Dru Yoga docent is zich bewust van zijn professionele 
verantwoordelijkheid ten opzichte van de student.

7. Als een Dru Yoga docent kennis neemt van feiten van 
vertrouwelijke aard, zal hij/zij de vertrouwelijkheid van deze 
gegevens altijd respecteren. Indien hij/zij het, in het belang 
van de student of diens omgeving, aangewezen acht anderen 
van dergelijke feiten in kennis te stellen, dient hij/zij van 
te voren de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken 
student te hebben verkregen, zowel t.a.v. de inhoud van de 
mee te delen feiten, als ook t.a.v. de op de hoogte te stellen 
personen.

8. De student wordt geacht zich te houden aan de door de 
opleiding vastgestelde principes en gedragscode, die 
gebaseerd zijn op de Dru Yoga filosofie.

CODE DRU YOGA DOCENTENOPLEIDING



© DRU YOGA 20 

9. De student is verplicht Dru Yoga te beoefenen binnen de 
veiligheidsvoorwaarden zoals die door de docent wordt 
aangegeven.

10. Het is geheel en alleen de verantwoordelijkheid 
van de student om een eigen doorlopende 
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

11. Het Dru Yoga diploma verleent het recht Dru Yoga les te 
geven aan groepen of individuen. Het verleent niet het recht 
om Dru Yoga docenten op te leiden. 

12. Om je kwalificatie als erkende Dru Yoga docent te 
behouden dien je na het behalen van je diploma een aantal 
nascholingsdagen per jaar te volgen en lid te worden van het 
Professional Register of Dru Teachers.

KLACHTENPROCEDURE

Dit artikel is van toepassing in het geval er een klacht ingediend wordt.

Klachten die schriftelijk, voorzien van volledige naam en 
adresgegevens van de indiener, bij de Raad van Toezicht zijn ingediend, 
worden binnen 4 weken in behandeling genomen en afgehandeld. Als 
er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer 
hiervan binnen 2 weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt 
toegelicht. Uitsluitsel volgt binnen 4 weken. Naar aanleiding van de 
klacht staat het de raad van toezicht vrij, naar eigen goeddunken, 
de klacht met de betrokken personen te bespreken. De Raad van 
Toezicht neemt een besluit over de klacht en de betrokkene zal daarover 
schriftelijk geïnformeerd worden. Indien men niet akkoord is met het 
genomen besluit dan is het mogelijk om binnen een maand bezwaar te 
maken. 

Een onafhankelijke persoon doet hierover een uitspraak en dit is 
bindend. Deze uitspraak wordt door de Raad van Toezicht overgenomen 
en het besluit is onherroepelijk. Alle klachten worden vertrouwelijk 
behandeld en het verslag hiervan wordt maximaal 1 jaar bewaard.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit leden van het bestuur van Dru 
Netherlands:

Mw. S. MacCuish, Mw. Q. Wentink, Mw. J. van Alphen

Onafhankelijke persoon:

Hr. W. Kamphuis email: wout.kamphuis@gmail.com

CODE DRU YOGA DOCENTENOPLEIDING
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Algemene Voorwaarden Stichting Dru Netherlands

Artikel 1 - Definities en werking
1.   In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Dru NL: Stichting Dru Netherlands
b. Particulier: Natuurlijke persoon die een opleiding wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.
c. Student: Natuurlijke persoon die een opleiding volgt. 
d. Opleiding: Iedere opleiding, cursus, workshop en training die onder welke naam dan ook door Dru NL wordt gegeven 

binnen, buiten of vanuit Nederland.
e. Kosten: De vergoeding die c.q. het lesgeld dat de student aan Dru NL verschuldigd is voor het deelnemen aan de 

opleiding.
2.   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door studenten volgen van een 

opleiding bij Dru NL.

bbb
Artikel 2 - Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op www.druyoga.nl/algemenevoorwaarden. Dru NL verstrekt aan iedere par-
ticulier, die een overeenkomst met Dru NL wenst te sluiten, op verzoek een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 - Totstandkoming van overeenkomsten
1.   Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen Dru NL en een particulier komt uitsluitend tot stand 

door ondertekening van een inschrijfformulier voor de opleiding en een formulier overeenkomst student door de 
desbetreffende particulier en de bevestiging van Dru NL aan de particulier na een intakegesprek, dat hij/zij tot de 
opleiding is toegelaten.

2.   Een particulier heeft 14 dagen bedenktijd om te bepalen of hij/zij de inschrijving definitief wil maken.
3.   Een door Dru NL gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van 

een advertentie, een folder, een workshop of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een 
overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.

4.   Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Dru NL, is 
Dru NL gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere 
opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de student. In geval de 
opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven lesdagen voor de eerste (les)dag van de opleiding plaats.

5.   Indien Dru NL kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te 
geven, heeft de student het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van Dru NL door middel van 
een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.

6.   Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door 
middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van Dru NL als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder 
dat op een der partijen nog enige verplichting rust.

7.   Bij ziekte van docenten zal er door Dru NL voor vervanging gezorgd worden. 

Artikel 4 - Gevolgen van de overeenkomst
Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: "de overeenkomst") tot stand is gekomen, gelden de 
volgende financiële rechten en verplichtingen:

a. De student is aan Dru NL verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de 
tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.

b. Indien de student de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub d van dit 
artikel, tot 42 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend 
schrijven aan het adres van Dru NL te Arnhem. De student is alsdan de administratiekosten van de betreffende 
opleiding verschuldigd, met een minimum van € 75,- voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op 
een tijdstip korter dan 42 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van 
deze bepaling mogelijk.

c. Indien de student de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 7 dagen voor het begin van de 
opleiding of nadat de opleiding is begonnen, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub d van dit artikel, 
doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Dru NL te Arnhem De student is alsdan 100% van 
de kosten van het opleidingsjaar van de desbetreffende opleiding verschuldigd.

d. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b en c vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat 
de student tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de 
bankrekening van Dru NL. Indien overmaking niet binnen zeven dagen na verzending van het aangetekend schrijven 
heeft plaatsgevonden, wordt de student geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming 
van het overigens in dit artikel bepaalde.

e. Indien de student door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet staat is de (gehele) opleiding 
te volgen, is dat voor rekening en risico van de student.

f. Indien de student verzuimt de onder a, b en c genoemde kosten van de opleiding overeenkomstig het in of bij de 
overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 
15,- voor administratiekosten verschuldigd.

g. Indien de student na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursuskosten met meer dan 20 
dagen, het openstaande bedrag, alsmede de onder f genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, 
is Dru NL gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:
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 1. De student de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen.
 2. De overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de student te    

 ontbinden.
 3. Over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.

h. Indien Dru NL gebruik maakt van een of meer van de sub g genoemde bevoegdheden, tast dit niet de vordering 
terzake van de kosten aan. Indien Dru NL overgaat tot het treffen van incassomaatregelen, zijn de kosten hiervan 
geheel voor rekening van de student, met een minimum van € 68,-.

i. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, is de student overeenkomstig het bepaalde in artikel 
119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd. 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Artikel 5 - Overige rechten en plichten van de student
Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de student verplicht:

a. Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding.
b. De voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door Dru NL ter beschikking worden 

gesteld, bij zich te hebben.
c. Zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere studenten niet te hinderen.
d. Melding te maken van de aanwezigheid bij hem/haar van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor 

de docenten, de andere studenten en/of eventuele andere personen. De sub d genoemde melding hoeft niet plaats 
te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

Artikel 6 - Overige rechten en plichten van Dru NL
1.   Dru NL bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. Dru NL is bevoegd de plaats en de tijd te 

wijzigen. Dru NL zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
2.   Alle teamleden van Dru Nl hebben een geheimhoudingsverklaring getekend om de privacy van studenten te 

waarborgen.
3.   Dru NL is bevoegd om een student (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:
 a. De student zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 gedraagt.
 b. Er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de aanwezigen.
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Artikel 7 - Aansprakelijkheid
1.   De student is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt 

om de opleiding te volgen. Dru NL aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het 
ontbreken van die geschiktheid. De student vrijwaart Dru NL voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen 
maar niet daartoe beperkt, medestudenten.

2.   Dru NL aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de student of 
anderszins door de student meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de student in de 
centra van Dru NL.

3.   Dru NL is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de student overkomt tijdens of in verband met het volgen van de 
opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Dru NL of haar docenten.

4.   De student vrijwaart Dru NL voor de aanspraken van derden terzake van de in artikel 5 sub d bedoelde ziekte of 
aandoening.
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Artikel 8 - Overige bepalingen
1.   Indien een student meerdere opleidingen tegelijk volgt, worden betalingen eerst toegerekend aan de opleiding(en) 

waarvoor eerder de overeenkomst werd gesloten.
2.   Tot twee weken voor aanvang van een workshop kan men kosteloos annuleren.
3.   Het cursusmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en het is dan ook niet toegestaan dit op de een of andere manier 

te vermenigvuldigen zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Dru NL. Dit geldt ook voor beeld- en 
geluidsopnamen van de bijeenkomsten.

4.   Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Dru NL geluid- en beeldopnames te maken tijdens de 
opleiding.

5.   Dru is een geregistreerd handelsmerk. Dit is van toepassing op zowel diensten als producten. De naam en het logo mogen 
niet zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dru NL gebruikt worden.
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Artikel 9 - Nederlands recht
Op de overeenkomsten met Dru NL is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Dru NL is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden 
op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren 
gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.
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