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Studievoorwaarden – Kundalini Yoga Lerarenopleiding Level 1 

1. Aanmelding 
1.1 Online aanmelding 
Studenten melden zich aan door invulling van het online 
registratieformulier.  De  overeenkomst   tussen   student 
en Divine Human bestaat uit het registratieformulier, de 
opleidingsbrochure en de hierin opgenomen 
studievoorwaarden. Met de online aanmelding gaat de 
student akkoord met de inhoud hiervan. 

1.4 Welkom 
De student ontvangt per email een bevestiging en verdere 
details ter voorbereiding op het eerste weekend: 
Bevestiging van de registratie 
Informatie over de locatie, route omschrijving en andere 
praktische informatie. 
Voor aanvang van het eerste weekend ontvangt de student 
tevens een lijst met contactgegevens van alle ingeschreven 
studenten. Deze kan worden gebruikt om vervoer te 
regelen en later voor correspondentie. 
Studenten contactgegevens. 

• 
• 

• 

1.2. Aanbetaling 
De aanmelding is pas geldig na aanbetaling van 500 euro 
per bank: 
Onder vermelding van: 
TTL1 2018 aanbetaling en uw naam. 
Bankgegevens: 
Rekeningnummer volgt asap 
IBAN:  
BIC:  

• 

1.5 Bedenktijd 
Na aanmelding heeft de student een bedenktijd van 14 
werkdagen. Besluit de student binnen deze tijd toch af     
te zien van de aanmelding, dan wordt de overeenkomst 
ontbonden en worden betaalde opleidingsgelden 
terugbetaald. 

2. Betaling 
2.1 Overschrijving 
Betaling uitsluitend per bank, onder vermelding van: 
TTL1 2018, uw naam, de aflossingstermijn (indien van 
toepassing). 
Bankgegevens 
Rekeningnummer volgt  
Divine Human 
IBAN:  
BIC:  

1.3 Kennismakingsgesprek 
Na ontvangst van de aanmelding neemt DH contact op  
met de student voor een kennismakingsgesprek. Tijdens 
het  kennismakingsgesprek  kan  de  student vragen stellen 
over de opleiding.  Voor  de  opleiding  is  het 
kennismakingsgesprek een  belangrijk  middel  om meer 
inzicht te krijgen de achtergrond en motivatie van    de 
student. Op basis daarvan kan de juiste afstemming 
plaatsvinden. Het gesprek kan tijdens een persoonlijke 
afspraak of per telefoon plaatsvinden. 

 



2.2 Betaalopties 
Op het aanmeldformulier kan 
verschillende betalingsopties: 
Vroege betaling en korting: 

3.2 Materialenlijst 
De studiematerialen lijst bestaat uit de volgende boeken 
en cd’s: 
Aquarian Teacher - Yogi Bhajan 
Master's Touch - Yogi Bhajan 
Aquarian Sadhana CD - Karta Singh 

de student kiezen uit 

• • 
• 
• 

Voor algehele betaling vóór de aangegeven kortingsdata 
ontvangt de student aanzienlijke korting op de studiekosten. 
Het volledige bedrag dient uiterlijk 10 dagen voor het 
eerste opleidingsweekend te zijn overgemaakt. 
Betaling in termijnen: 
Zowel de aanbetaling van 500 euro als de eerste termijn 
van 850 euro dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het 
eerste opleidingsweekend te zijn overgemaakt. De andere 
twee termijnen van 1000 euro dienen uiterlijk te worden 
overgemaakt op de data die staan gespecificeerd op de 
factuur die je na registratie ontvangt. 

3.3 Eigendomsrecht 
Op de studiematerialen rusten copyrights. De materialen 
mogen dan ook niet zonder toestemming van de auteur 
worden gekopieerd of vermenigvuldigd. 

• 

Kundalini yoga is 2.3 Factuur 
De student ontvangt een factuur voor de totale 
opleidingskosten. a method to become 

nothing, so that 2.4 Administratieve vragen 
Voor vragen van administratieve aard kan de student 
terecht bij de tijdens de opleiding aanwezige studenten 
contactpersoon of studiecoördinator. 
[Zie 1.3 Contactlijst] everything can flow 

through you 3. Studiematerialen 
3.1 Bestellen 
De studiematerialen zijn voor eigen rekening van de student 
en kunnen online worden besteld via: yogawebstore.nl 

 



4. Examen en certificering 
4.1 Certificaat 
Na  succesvolle  afronding  van  de   opleiding   ontvangt 
de student het “International Kundalini Yoga Level 1 - 
Instructor” certificaat volgens KRI – Kundalini Research 
Institute. De opleiding is internationaal erkend door KRI en 
kwalificeert de leraar voor de registratie als lid van Kundalini 
Yoga Nederland (KYN) en de Internationale Kundalini Yoga 
Teachers Association (IKYTA). Deze registraties bevestigen 
de professionele status en bieden de leraar ondersteuning 
en verschillende voordelen. 

Uren: 
De opleiding neemt op zijn minst 200 uur in beslag [en 
extra tijd voor het uitwerken van het schriftelijke praktijk 
examen, zelfstudie in voorbereiding op het schriftelijk 
theorie examen.] 
180 uur klassikale instructie en praktijk [6 weekenden plus 
1 week] 
40 daagse meditatie en yoga beoefening [15 - 31 minuten 
per dag - eigen tijd] 
12 uur lezen [zie studiematerialen] 
18 sadhana / ochtend meditaties [2.5 uur per dag - tijdens 
opleidingsdagen] 
Het bekijken van ten minste twee video klassen door Yogi 
Bhajan. 
40 daagse sadhana / ochtend meditatie. [2.5 uur per dag 
- eigen tijd] 

• 

• 

• 
• 

4.2 Voorwaarden 
Om de opleiding succesvol te kunnen afronden en daarbij • 
het certificaat te verkrijgen dienen studenten aan de 
volgende voorwaarden te voldoen: • 

Kosten: 
Volledige betaling van alle kosten. Lezen: 

Het cursus handboek “The Aquarian Teacher” door Yogi 
Bhajan en twee hoofdstukken uit "The Master's Touch" door 
Yogi Bhajan. Aanbevolen lectuur: Yogi’s World en andere 
Kundalini Yoga boeken. Voor een uitgebreid overzicht van 
alle boeken en materialen zie: yogawebstore.nl 

Aanwezigheid: 
Studenten moeten minimaal  80%  aanwezig  zijn  bij  alle 
6 weekenden en de week die worden gedoceerd in het 
opleidingsjaar. Dat betekent dat men maximaal twee 
weekenden mag missen. Wanneer een student niet 
aanwezig kan zijn wordt in overleg gekeken wat de student 
moet inhalen om de gemiste stof in te halen. Bij afwezigheid 
van meer dan 80% kan de student de opleiding alsnog 
afronden door het bijwonen van een weekend of week 
tijdens het volgende opleidingsjaar. Let op: maximale 
lengte van de opleiding is 2 jaar vanaf de startdatum. 

Extra lessen: 
De studenten zijn verplicht om een minimum van 20 
Kundalini Yoga lessen bij te wonen, hetzij voor, tijdens of 
na de training. Deze moeten worden onderwezen door een 
KRI gecertificeerde instructeur. 

 



Examen en cursusopdracht: 4.6 Vragen en advies: 
De student heeft het recht op kosteloos advies met 
betrekking tot de studie. Tijdens de opleidingsdagen 
kunnen te allen tijde vragen of advies worden gevraagd 
aan de aanwezige studentcontactpersoon of aanwezige 
docenten. 

• Schriftelijk 
choice 
Schriftelijk 

theorie examen: open vragen en multiple 

• praktijk examen: het ontwerpen van een 
cursus leerplan. 

4.3 Evaluatie van de student: 
De  eindevaluatie  van  de  student,  na  voltooiing  van   
de opleiding, zal worden gebaseerd op zowel de 
bovengenoemde criteria als de algemene evaluatie van:  
De student betrokkenheid bij de opleiding [waaronder het 
leiden van een yogasessie tijdens de opleiding] 
Het algemeen begrip van het praktische materiaal 
De naleving van de internationale norm voor Kundalini 
Yoga docenten: “3HO Code of Professional Standards for 
Kundalini Yoga Teachers”. 
Het behalen van een voldoende beoordeling voor het 
schriftelijk examen en de cursusopdracht. [zie 4.2 Examen 
en cursusopdracht] 
Mondelinge eindevaluatie door de docenten. 

4.7 Toezicht: 
Examens worden bewaard en staan onder toezicht van KRI. 
Deze kunnen steekproefsgewijs controles uitvoeren.  Als 
de student het niet eens is met de uitslag van het examen, 
dan kan de student KRI vragen het examen opnieuw te 
evalueren. Deze uitslag is bindend. 

• 

• 
• 

Wisdom becomes • 

knowledge when it • 

becomes your personal 4.4 Evaluatie van docenten: 
De student is verplicht om een vertrouwelijk evaluatie 
formulier in te vullen voor elk van de docenten. Deze zullen 
worden voorgelegd aan het hoofdkantoor van KRI. experience 4.5 Herkansing: 
Een student, die niet slaagt voor het eerste examen, kan 
herkansen en eventueel tegen verblijfskosten verder 
worden opgeleid voor het volgende examen. 

 



 


