Gedragscode
Vereniging van Samenwerkende Yoga Docenten Nederland

Een goede Yogadocent neemt ten opzichte van zijn leerlingen – naast de Yamas en
Niyamas – een ethische code in acht. Deze code geldt zowel voor, tijdens als na de
Yogalessen.
Deze code omvat zeven belangrijke basiselementen:
1. Verantwoordelijkheid
Tijdens de Yogalessen doet de Yogadocent al het mogelijke om de veiligheid van zijn
leerling te garanderen. Yoga les is een vorm van hulpverlenen. Uitbuiting, manipulatie
en seksuele misdragingen, in wat voor vorm dan ook, is niet toegestaan.
Ongeacht de setting of het Yogatarief werkt de Yogadocent altijd volgens de hoogste
ethische standaard en mag in het uitoefenen van zijn beroep geen misbruik maken
van het overwicht dat uit zijn positie voortvloeit.

2. Anti-discriminatie
De Yogadocent is zich bewust van zijn eventuele vooroordelen en stereotype
opvattingen. De Yogadocent heeft een anti-discriminerende houding en gedrag. Hij
ziet ook toe op houding en gedrag van zijn medeleerlingen op dit gebied en spreekt
betrokkenen hierop aan, indien hij dit nodig acht.

3. Vertrouwelijkheid
De Yogadocent biedt op het hoogste niveau vertrouwen en respecteert de privacy van
zijn leerlingen. Hierdoor bouwt de Yogadocent een vertrouwensband op die
noodzakelijk is voor het geven van Yogalessen. Hij ziet ook toe op respecteren van
vertrouwelijkheid van medeleerlingen op dit gebied. Indien hij dit nodig acht spreekt
hij betrokkenen hierop aan. De Yogadocent zal geen misbruik maken van dit
vertrouwen om persoonlijk voordeel te behalen in welke vorm dan ook.
Verder dient de Yogadocent na te laten als autoriteit op te treden in zaken die niet tot
zijn deskundigheid behoren, maar die de begeleiding vragen van een andere
deskundige zoals een psycholoog of arts.
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4. Contracten
De Yogadocent maakt de condities en voorwaarden – waaronder hij de Yogalessen
aanbiedt – vooraf aan zijn leerlingen duidelijk. Deze zijn schriftelijk vast gelegd en
gepubliceerd.
Contracten werken maximaal 1 jaar. Er geldt ten alle tijden een redelijke
opzegtermijn.
Over de gevolgen van tussentijdse verandering – vallend binnen het contract – heeft
de Yogadocent vooraf met de leerling overeenstemming bereikt.

5. Lesgelden
De Yogadocent berekent een marktconform lestarief en laat de lessen vooraf betalen
over een termijn van 1, 3, 6, 9 of maximaal 12 maanden. Het innen van lesgelden kan
elektronisch of contant geschieden. Bij contante betaling krijgt de leerling een bewijs
van betaling.

6. Grenzen
Voor, tijdens en na de Yogalessen neemt de Yogadocent duidelijke ethische en morele
grenzen in acht. Hij houdt steeds rekening met de effecten van overlappende,
dubbele en/of al bestaande relaties tussen hem en zijn leerlingen, alsmede met
imagoschade voor collega Yogadocenten. Hij mag leerlingen nimmer lichamelijke
en/of geestelijke schade berokkenen.

7. Competentie
De Yogadocent doet al het mogelijke om de kwaliteit van zijn werk en zijn eigen
competenties te verbeteren. Hij werkt steeds binnen de grenzen van zijn
competenties. De Yogadocent staat open voor intervisie en/of laat zich regelmatig
bijscholen op zijn vakgebied.

Vastgesteld door het bestuur te Nieuwegein op 30 oktober 2012.
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