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 Lesdata      Ritueel begeleiden rondom de dood          Ritueel begeleiden bij leven

 8 september 2020  Startdag, Visie en Beleid   Startdag, Visie en Beleid
 22 september 2020      Uitvaartrituelen in Nederland  Traditionele rituelen bij het leven
 6 oktober 2020       Persoonlijke uitvaart               De drie dimensies
 27 oktober 2020       De rollen               De rollen
 10 november 2020  De vier niveaus van de mens              De vier niveaus van de mens
 24 november 2020      Symbolen en rituelen               Symbolen en rituelen
 8 december 2020      Symbolen in de kunst               Symbolen in de kunst
 5 januari 2021       Rouw                 Veranderingsprocessen
 19 januari 2021       Communicatie                Communicatie
 2 februari 2021       Methodes en technieken               Methodes en technieken
 2 maart 2021       Creativiteit                Creativiteit
 16 maart 2021       De structuur van een viering              De structuur van een bijeenkomst

 30 maart 2021       Presentatietechniek               Presentatietechniek
 13 april 2021       Het schrijven van een overweging             Het schrijven van een tekst
 11 mei 2021       Een overweging houden               Tekst uitspreken
 25 mei 2021        Lap seminar                Lap seminar
 8 juni 2021       Een viering presenteren 1              Een bijeenkomst presenteren 1
 22 juni 2021       Een viering presenteren 2              Een bijeenkomst presenteren 2

 7 september 2021  Persoonlijke PR                Persoonlijke PR
 21 september 2021  Marketing                Marketing
 5 oktober 2021       Social Media                Social Media
 19 oktober 2021       Je eigen organisatie               Je eigen organisatie
 9 november 2021      Vakspecialisatie                Vakspecialisatie
 23 november 2021  Diploma-uitreiking               Diploma-uitreiking

 Fase 1 - Basisopleiding

 Fase 2 - Practicum en stage

 Fase 3 - Ondernemen

 + ZELF IN TE PLANNEN  4 INTERVISIE BIJEENKOMSTEN

 + ZELF IN TE PLANNEN  2 INTERVISIE BIJEENKOMSTEN

 + ZELF IN TE PLANNEN  1 INTERVISIE BIJEENKOMST

De lesdagen zijn op dinsdagen van 10:00 tot 16:00



Lesprogramma Fase 1

Dag 1: Startdag, visie en beleid

Wat is de visie van Het Moment op persoonlijk 
afscheid nemen? We onderscheiden een kerkelijke, 
een zakelijke en een persoonlijke vorm. Hoe 
onderscheiden deze vormen zich op het gebied van 
symbolen en rituelen? Als student formuleer je een 
eigen visie.
 
Daarna volgt een inventarisatie en oriëntatie 
gericht op organisaties die actief betrokken zijn 
bij het afscheid nemen van het leven. De huidige 
ontwikkelingen en mogelijkheden vragen om 
een actieve en persoonlijke inbreng van de 
professional. Doelstelling is om als ritueelbegeleider 
een persoonlijk netwerk te ontwikkelen en op te 
bouwen. De eerste netwerkcontacten zijn van groot 
belang voor de student, tevens is het interessant 
om ervaringen te delen met je groepsgenoten.  

Dag 2: Uitvaartrituelen in Nederland 

We oriënteren ons op de uitvaart door de eeuwen 
heen. Vanuit de hedendaagse uitvaartcultuur is 
er aandacht voor de verschillende tradities tot 
en met de moderne visies op de dood. We gaan in 
op de Joods-Christelijke traditie en de situatie in 
Nederland door de eeuwen heen. De verschillende 
religieuze tradities in Nederland geven je meer 
zicht op de praktijk van het afscheidsritueel. Door 
de presentaties van de medestudenten ontdek 
je aan de wijze van presenteren op welke zaken 
een ritueelbegeleider let bij het observeren.  

 

Dag 3: Persoonlijke uitvaart 

De voorwaarden om een uitvaart persoonlijk goed 
inhoud en vorm te geven worden maatschappelijk 
onderschat. Juist de onderlinge samenhang van 
de verschillende activiteiten en de betekenis van 
het hele gebeuren voor alle nabestaanden vragen 
om kennis van zaken en doordachte handelingen. 
Allereerst is inzicht hebben in je eigen beleving van 
leven en dood belangrijk. 
 
De volgende stap is inzicht krijgen in de (on)
mogelijkheden van nabestaanden, die actief 
betrokken zijn bij het afscheid. 

Dag 4: De rollen van de ritueelbegeleider 

We staan stil bij alle rollen van de ritueelbegeleider 
in de praktijk. Er is voortdurend aandacht voor 
de zelfredzaamheid van de nabestaanden. De 
ritueelbegeleider is in de eerste plaats een 
coach voor de nabestaanden. Daarnaast moet de 
ritueelbegeleider een performer kunnen zijn tijdens 
de afscheidsviering en de organisatie op zich kunnen 
nemen. Doel is om samen met de nabestaanden het 
laatste hoofdstuk te schrijven van het levensboek van 
de overledene. Voorlichting geven en nazorg bieden 
behoren ook tot de taak van een ritueelbegeleider. 
Een ritueelbegeleider uit de praktijk deelt als 
gastspreker zijn/haar ervaringen met de studenten. 
Deze presentatie heeft een interactief karakter. 

Dag 5: De vier niveaus van de mens

We onderscheiden vier niveaus bij de mens: het 
lichaam, de emotie, het verstand en de spiritualiteit. 
Tijdens het rouwproces is de mens in disbalans. Hoe 
kan het afscheidsritueel een bijdrage leveren om 
weer in balans te komen? Door de disbalans van 
een nabestaande te leren plaatsen, te kennen en 
te herkennen, wordt ontdekt dat goed omgaan met 
verlies een ware levenskunst is. 

Dag 6: Symbolen en rituelen

We vragen ons af: Wat zijn symbolen en wat 
zijn rituelen? En hoe ga je hier mee om bij 
rouwbegeleiding? We analyseren het proces van 
afscheid nemen. Symbolen en rituelen spelen een 
belangrijke rol in het dagelijkse leven van mensen. 
Doel is om als ritueelbegeleider een grotere 
symbolische gevoeligheid te ontwikkelen om je zo 
meer bewust te worden van de kracht van het ritueel. 
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Dag 7: Symbolen in de kunst 

Vanuit verschillende kunstdisciplines (literatuur, 
theater, muziek, dans, beeldende en audiovisuele 
kunst) wordt duidelijk gemaakt hoe het persoonlijk 
symbool de expressie is van het thema en van de 
boodschap door middel van woorden, beweging 
of verbeelding. Door de analyse van diverse 
kunstuitingen krijg je diepgang en versta je de 
betekenis. Bewust of onbewust wil de kunstenaar 
als zender van de boodschap iets zeggen tegen de 
ontvanger. 

 

Dag 8: Rouwtheorieën

Er zijn diverse rouwtheorieën bekend. Is er een 
verband tussen al deze theorieën? Het duale 
procesmodel laat zien dat de rouw zich bevindt 
tussen verlies en herstel. Hoe ziet dit spanningsveld 
eruit? Er is sprake van een rouwveld, waarbinnen 
zich ook de rituelen bevinden. Een ritueel verbindt 
het verleden met de toekomst, het verlies in het 
verleden met het herstel in de toekomst. De werking 
van een ritueel is van essentieel belang voor het 
rouwproces. Kennis over de rouwtheorieën is een 
voorwaarde om rituelen professioneel te kunnen 
begeleiden.   

Dag 9: Communicatie

Gesprekstechniek is een vaardigheid die deels aan 
te leren is. Een actieve luisterhouding, waarbij je 
doorvraagt en samenvat is belangrijk. Vanuit een 
theoretisch kader trainen we de gespreksvaardigheid 
middels rollenspellen. Doel is om in korte tijd het 
vertrouwen te winnen van de nabestaanden en 
tegelijkertijd alle relevante informatie boven tafel 
te krijgen. Als coach werkt de ritueelbegeleider 
tegelijkertijd aan de rouwverwerking van de 
nabestaanden. Je leert om de nabestaanden te 
coachen bij de inhoudelijke voorbereiding van 
de viering(en). Door hen actief te betrekken bij de 
afscheidsviering vinden zij hun eigen vorm van 
verliesverwerking. Inzicht krijgen in de situatie 
van de nabestaanden en het kennen van jezelf zijn 
belangrijke voorwaarden om goed te functioneren 
tijdens het huisbezoek, de afscheidsmomenten en de 
nazorg. 

Dag 10: Methodes en technieken

Om tot een persoonlijk symbool te komen is de 
zonnebloem-methode door Het Moment ontwikkeld. 
Daarnaast zijn er andere methodes toe te passen 
zoals de interviewtechniek, de associatiemethode 
en mind-mapping. De ritueelbegeleider komt aan de 
hand van methodieken samen met de nabestaanden 
tot een beeld van de overledene. Dit beeld wordt 
vertaald naar een persoonlijk symbool. 

Dag 11: Creativiteit

Om tot een keuze te komen van het persoonlijk symbool 
is creatief denken noodzakelijk. De creatiespiraal is 
een hulpmiddel om dit proces in beeld te brengen. 
Gezamenlijk met de nabestaanden een passend 
thema kiezen is voor de ritueelbegeleider een creatief 
proces. Niet alleen het luisteren naar woorden geeft 
inhoud aan het afscheid, ook de andere creatieve 
werkvormen zoals muziek, beweging, beeldende 
kunst en audio- visuele middelen zijn belangrijk 
om in te zetten. Deze creatieve werkvormen zorgen 
voor afwisseling en raken de andere zintuigen van 
de aanwezigen. Alle zintuigen spelen een rol bij de 
rouwverwerking. Het doel is om als ritueelbegeleider 
ontvankelijk te zijn voor alle mogelijkheden en te 
leren experimenteren. 

Dag 12: De structuur van een viering

Er komen verschillende modellen van vieringen 
aan bod. In iedere viering werken we met een 
persoonlijk symbool en met passende rituelen. Hoe 
creëer je een spanningsopbouw in de viering? Hoe 
zorg je voor afwisseling en een hoogtepunt? Door het 
samenstellen van een eigen viering worden creatief 
denken en doen gestimuleerd. De nabestaanden 
worden vanuit deze persoonlijke ontwikkeling 
gecoacht in het creatieve proces rondom het 
afscheid nemen van hun dierbare. Het doel is om 
met een professionele werkhouding rituelen bewust 
te kunnen voltrekken. 

Lesprogramma Fase 1
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Dag 13: Presentatietechniek

De presentatie van jezelf als ritueelbegeleider 
is gebaseerd op zelfkennis en goed omgaan met 
verbale en non-verbale communicatie. Je leert jezelf 
als ritueelbegeleider in de schijnwerpers te zetten en 
je kwaliteiten te presenteren, zowel mondeling als 
ook schriftelijk. Je maakt een eerste aanzet voor een 
inspiratiemap waarmee je je identiteit uniek kunt 
uitwerken en presenteren. 
 

Dag 14: Een overweging schrijven

Bij het schrijven van een overweging bereid je je 
voor op een presentatie. Ter voorbereiding oefen 
je het presenteren van een gedicht. Daarnaast 
analyseer je een overweging. We gaan uitgebreid 
in op verschillende schrijfstijlen. Je ontdekt de 
kunst van de retoriek en hoe je toehoorders kunt 
boeien en binden. Waar moet je tekst minimaal aan 
voldoen? Hoe bereid je je in alle opzichten voor om 
een overweging te schrijven? 

Dag 15: Een overweging presenteren

Een belangrijk onderdeel in iedere afscheidsviering 
is het persoonlijke woord, vaak de overweging 
of het in memoriam genoemd. Hier bestaan 
geen standaardteksten voor. Dit vraagt om extra 
communicatieve vaardigheden, zoals een eigen tekst 
maken met een goede typering van de overledene en 
een heldere boodschap brengen aan de toehoorders. 
We werken aan de hand van een casus om de 
verschillende mogelijkheden van de presentaties te 
vergelijken. De essentie van een overweging is dat 
je een transformatie realiseert van de overledene. 
Op deze manier geef je een nieuwe betekenis aan de 
overledene in de toekomst. 
Het spreken in een grote ruimte geeft veel galm. 
Goed spreken door de microfoon en voor veel 
publiek vraagt altijd extra voorbereiding. Retoriek 
beheersen is echt een kunst. Uiteraard wordt er 
gewerkt met video-opnames om gezamenlijk een 
kritische analyse te maken en om verbeteracties 
uit te voeren. Doel is om zelf teksten voor te dragen 
en om nabestaanden te kunnen begeleiden bij het 
presenteren van een eigen overweging. 

Dag 16: Lap-seminar

Het beroep van ritueelbegeleider vraagt om creatief te 
kunnen werken met de mogelijkheden van de laptop. 
Hoe kun je de onderdelen van een viering, zoals het 
tekstmateriaal, de liederen, de muziek en de beelden 
onderbrengen in een computerprogramma? Ook 
het gebruiken van filmmateriaal tijdens vieringen 
gebeurt steeds vaker. Waar kun je het materiaal 
vinden? Hoe kun je het inzetten voor je werk? Dit 
vraagt veel voorbereiding en ook technische kennis. 
Om te voorkomen dat je door de bomen het bos 
niet meer ziet, is het goed om systematisch een 
PowerPointpresentatie samen te stellen. We laten je 
de mogelijkheden zien en gaan concreet aan het werk 
om materiaal te presenteren en zelf te onderzoeken 
hoe je beeld en geluid kunt inzetten. De technische 
toepassingen van materiaal zijn belangrijk voor je 
werk. Hoe kom je tot een flitsende presentatie? Waar 
haal je de kennis vandaan om je daarin te blijven 
scholen? 

Dag 17 en 18: Eigen viering presenteren

Natuurlijk is de presentatie van je eigen viering 
van even groot belang als het samenstellen van de 
viering. De teksten, de liederen en de rituelen winnen 
aan draagvlak door de manier waarop deze als een 
eenheid worden gepresenteerd. Twee trainingsdagen 
zijn we bezig met de presentatie van eigen vieringen. 
Je voert dit uit samen met en in aanwezigheid van de 
andere studenten. In je presentatie ligt de focus op je 
rol als ritueelbegeleider. Het wordt in groepsverband 
geëvalueerd en op basis van de videoregistratie 
beoordeeld. 

Lesprogramma Fase 2
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Dag 19: Persoonlijke PR

Jij bent als ritueelbegeleider de personificatie van 
je product: het is jouw expertise, jouw uitstraling en 
jouw werkwijze. Hoe is jouw PR? Sluit je identiteit aan 
bij je imago? Welke waarden straal je uit? Hoe geef 
jij vorm en inhoud aan jouw transformatieprincipes? 
PR is een belangrijk onderdeel van je werk. Je 
ontwikkelt een planmatige aanpak waarmee je 
jouw ontwikkeling volgt en tussentijds bijstelt. 
Je werkt je identiteit uit in kleur en vorm. Er is 
aandacht voor je persoonlijke uitstraling naast de 
door jou te gebruiken materialen. Het gaat over 
jouw persoonlijke presentatie. In hoeverre klopt je 
uitstraling met de boodschap die je uitdraagt? 

Dag 20: Marketing

We bekijken de marketingmogelijkheden en 
beginnen met een analyse van jouw vier P’s: product, 
plaats, prijs en promotie. Dit wordt uitgebreid met 
de P van persoonlijk. Hoe verhouden jouw P’s zich 
ten opzichte van elkaar? Hoe kom je tot persoonlijk 
beeldmerk en/of een bedrijfsnaam? Hoe kun je jouw 
relaties aan je binden? Met het ‘wheel of focus’ 
bepaal je jouw positie in de markt, de zesde P van 
positionering. 

Dag 21: Social Media

Het gebruik van social media voor je marketing 
vraagt om kennis en inzicht in wat er op dat gebied 
gebeurt. Het gaat erom vertrouwd te raken met 
deze mogelijkheden en bewust te kiezen voor de 
mogelijkheden die jij wilt inzetten voor je werk als 
ritueelbegeleider. Naast een eigen LinkedIn-account 
en Twitter gaat het erom dat je weet wat het is en 
hoe het is te gebruiken. Voor het presenteren van 
beeldmateriaal onderzoek je jouw mogelijkheden 
als professional. We gaan in op  Facebook, Twitter, 
LinkedIn en Pinterest. Skype en FaceTime worden 
ingezet als communicatietools. De vraag is: Welke 
social media zet jij in zet en waarom? 

Dag 22: Je eigen organisatie

De presentatie van je eigen bedrijf of het bedrijf 
waarvoor je werkt, is van groot belang voor 
een goede kans van slagen in de toekomst. Je 
inventariseert het afgelopen jaar en maakt een 
actieplan voor het komende jaar op basis van je 
ontwikkeling. Persoonlijk effectief management is 
het uitgangspunt. Het kennen van eigen kracht en 
het werken aan verbeterpunten zijn de basis voor 
een succesvol ondernemerschap in een kansrijke 
markt. Waar liggen jouw kansen en mogelijkheden? 
Naast strategisch management met betrekking tot de 
inhoudelijke kant van je bedrijf maak je een aanzet 
tot de financiële kant van je onderneming. Het 
maken van een begroting voor het eerste jaar is de 
basis voor een meerjarenplan. Vanuit de ervaringen 
in het afgelopen jaar en je toekomstbeeld maak je de 
volgende stap naar de realiteit. 

Dag 23: Vakspecialisatie

Deze laatste dag staat in het teken van de afsluiting 
van de opleiding. Je presenteert een individuele 
vrije opdracht, waarmee je je kunt onderscheiden. 
Het onderwerp is gerelateerd aan het vak en 
heeft jouw bijzondere belangstelling. Zo maak 
je kennis met ieders uniciteit. Iedereen mag één 
introducé(e) uitnodigen voor de presentaties van 
deze vakspecialisaties. Er wordt gepresenteerd 
aan een groter publiek om ervaring op te doen met 
toehoorders die niet bekend zijn met het vakjargon. 
Ter afsluiting blikken we als studiegroep terug op de 
opleiding. 

Lesprogramma Fase 3
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De stagiaire ontvangt een naam van een stagebegeleider. Stagebegeleiders zijn geselecteerd door Het Moment op 
basis van kwaliteitscriteria. De student solliciteert naar een stageplaats. Tijdens het kennismakingsgesprek worden 
samen de leerdoelen voor de stage in een contract vastgelegd. Belangrijk is de match tussen de stagiaire en de 
stagebegeleider. 

De stage omvat 60 uur uitvoering in een periode van één tot vijf maanden. Het gaat zowel om een observatie- als 
een participatiestage, voor beide worden vijf opdrachten uitgevoerd. De stagebegeleider is actief betrokken bij de 
stage door feedback en een oordeel te geven over de realisatie van de opdrachten. 

Het gaat binnen de stage om 10 onderdelen:

Stage

www.hetmoment.nu

1. Praktijkinzicht krijgen in het werk van de ritueelbegeleider 
2. Aanwezig zijn bij een huisbezoek 
3. Observeren van een bijeenkomst 
4. Maken van een schaduwtekst 
5. Betrokken zijn bij een evaluatiegesprek 
6. Het gesprek leiden bij een eerste kennismaking ter voorbereiding van een ritueel
7. Een actieve rol als ritueelbegeleider spelen tijdens een bijeenkomst 
8. Schrijven van een tekst 
9. Voordragen van een tekst
10. Een evaluatiegesprek leiden 

De stage vindt plaats na de eerste 12 studiedagen van de opleiding. De dagen worden gepland in overleg met de 
stagebegeleider. Tijdens de trainingsdagen doen studenten verslag van de voortgang van de stage. De stagebegeleider 
oordeelt of de stage voldoende is. Het Moment is verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie en oordeelt 
als tweede of aan alle onderdelen is voldaan en of er gewerkt is aan de gestelde leerdoelen. De stage moet ook 
voldoende zijn voor de opleiding.



Prakitsche informatie
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Diploma

De opleiding ‘ritueel begeleiden rondom de dood’ 
wordt afgerond met een diploma. De eindbeoordeling 
is gebaseerd op de resultaten van alle opdrachten. 
Geslaagd zijn zij, die alle trainingsdagen gevolgd 
hebben en die alle opdrachten en de stage voldoende 
en op tijd hebben afgerond. Er is een officiële afsluiting 
met een diploma-uitreiking. 

Wanneer opdrachten onvoldoende zijn, bestaat 
de mogelijkheid van eenmalige herkansing 
tijdens het studiejaar. Wordt er door onvoorziene 
omstandigheden een studiedag gemist dan is de 
student verantwoordelijk en verplicht deze studiedag 
op zo kort mogelijke termijn in te halen en daar 
afspraken over te maken met de trainer. 

Toelatingscriteria

Voor toelating tot de opleiding gelden een aantal 
criteria: 
    - Minimaal MBO-4 werk- en denkniveau; 
    - Affiniteit met het werkveld en van plan zijn te 
 gaan werken als ritueelbegeleider; 
    - Persoonlijk in balans zijn. 

De trainers

Er zijn verschillende trainers verbonden aan Het 
Moment. Zij zijn allen actief in het werkveld als ritueel 
begeleider. Elke studiegroep heeft een eigen trainer 
die het totale ontwikkelingsproces van de groep en 
van iedere student persoonlijk begeleidt.  

Planning en locatie

De lesdagen vinden plaats in het gebouw van Docendo 
Opleidingen aan de Koppelsedijk 10 te Geldermalsen. 
De locatie is goed bereikbaar met auto en openbaar 
vervoer. NS Station Geldermalsen is op loopafstand. 

De opleiding bestaat uit 23 studiedagen op dinsdagen 
van 10:00 tot 16:00 uur.
De studiebelasting is totaal 458 uur, exclusief 
leesuren (verplichte vakliteratuur en handboek voor 
de student). 
Te onderscheiden uren zijn:  

Studiedagen 138 uur 
Stage  60 uur 
Intervisie 30 uur 
Opdrachten 230 uur 

Informatiebijeenkomsten

Wil je eerst bekijken of de opleiding iets voor je is, meld 
je dan aan voor één van de informatiedagen. Je krijgt 
algemene informatie en we gaan in op de vragen, die 
er leven bij belangstellenden. De informatiedagen staan 
gepland op 7 april 2020 en 23 juni 2020. Via de website 
kun je je aanmelden voor de informatiedagen. Deelname 
is geen voorwaarde voor een toelating.

Deelname intakegesprek en toelating

Als je wilt instromen, maak je dat kenbaar via de 
mail, het te downloaden aanmeldingsformulier of 
een telefoontje. Hierop maken we een afspraak voor 
een intake- en toelatingsgesprek. Het voeren van een 
intakegesprek  is een voorwaarde voor toelating. Bij 
de aanmelding gelden de algemene voorwaarden van 
Docendo Opleidingen, waar Het Moment deel van 
uitmaakt. Deze zijn toegevoegd als bijlage aan deze gids, 
evenals een aanmeldingsformulier.

Tarieven
De kosten voor de aparte fases zijn:
De basisopleiding dag 1 t/m 12:            € 2.700,00 
Het practicum dag 13 t/m 18 inclusief stage:    € 1.600,00 
Het zakelijk gedeelte dag 19 t/m 23:           € 1.100,00

De kosten voor de gehele opleiding zijn:           €5.200,00

De kosten zijn inclusief:
    - Reader + USB-stick;
    - Stagevergoeding voor de stagebegeleider; 
    - Individuele coaching (drie gesprekken); 
    - Drie opnames van persoonlijke presentaties; 
    - Opstarten en faciliteren van de intervisiegroep; 
    - Deelcertificaten of diploma; 
    - Geheel verzorgde lunch tijdens de   
 trainingsdagen;
    - Koffie, thee en water tijdens de trainingsdagen; 
    - Gezamenlijke afsluiting (hapje/drankje). 

De kosten zijn exclusief:
    - Verplichte literatuur en mogelijke reiskosten. 



Voorletters     M/V
                                                                                        
Roepnaam
                                                                                        
Tussenvoegsel 
                                                                                        
Achternaam
                                                                                        
Geslachtsnaam (indien van toepassing)
                                                                                        

Adres
                                                                                        
Postcode en plaats
                                                                                        
Telefoon:   Thuis                             Werk
                                                                                        
Mobiel
                                                                                        
E-mailadres
                                                                                        
Geboortedatum
                                                                                        
Hoogst genoten opleiding
                                                                                        
Huidige (of laatste) functie
                                                                                        

Bedrijf
                                                                                           
Contactpersoon
                                                                                           
Adres
                                                                                           
Postcode en plaats
                                                                                           
Telefoon
                                                                                           
E-mailadres
                                                                                           
 
Post zenden naar:             Bovenstaand bedrijf        Deelnemer
   
Factuur zenden naar:       Bovenstaand bedrijf        Deelnemer

Ondergetekende verklaart bekend te zijn en akkoord te 
gaan met de algemene voorwaarden zoals vermeld op 
www.hetmoment.nu 

Plaats
                                                                                        
Datum
                                                                                        
Handtekening

                                                                                                                  

Ondergetekende verklaart bekend te zijn en akkoord te 
gaan met de algemene voorwaarden zoals vermeld op 
www.hetmoment.nu 

Plaats
                                                                                           
Datum
                                                                                           
Handtekening

                                                                                                                  

Postadres
Postbus 335
4190 CH Geldermalsen

Het Moment ritueel begeleiden
(0345) 58 23 40
info@hetmoment.nu

www.hetmoment.nu

Aanmeldformulier ritueel begeleiden
Cursusjaar 2020-2021

     Ritueel begeleiden rondom de dood
     Ritueel begeleiden bij leven

     Fase 1
     Fase 1

     Fase 2
     Fase 2

     Volledige opleiding
     Volledige opleiding

Ik meld mij aan voor de opleiding:

 Gegevens deelnemer  Gegevens bedrijf (indien van toepassing)


