Informatie opleiding ritueel begeleiden

Ritueel begeleiden
Een ritueelbegeleider geeft betekenis aan veranderingen in het leven. Veranderingen zoals een huwelijk of scheiding,
een geboorte, een overlijden of een veranderingsmoment in de loopbaan. Een ritueel begeleider biedt mensen op
deze momenten houvast, licht en ruimte. Dit doet hij (of zij) door te kiezen voor het juiste ritueel rond de specifieke
gebeurtenis. Een ritueel dat passend is bij het hoogte- of dieptepunt én dat de betrokkenen ondersteunt om hierna
weer verder te gaan. De ritueel begeleider faciliteert in dit belangrijke transformatieproces.
Het beroep van ritueelbegeleider is inspirerend en creatief. Balans in jezelf en in je werk zijn daarbij belangrijke
voorwaarden.
Er zijn beroepsmatig veel kansen op diverse terreinen. Ritueelbegeleiders worden ingezet door mensen die écht
inhoud willen geven aan het afscheid van een overledene. Ook worden zij steeds vaker gevraagd om initiaties en
andere overgangsmomenten in het leven bijzonder te maken.
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DE OPLEIDING

De opleiding

Begeleiding

De opleiding is op post-HBO-niveau en kent twee
verschillende opleidingsvarianten; een opleiding ritueel
begeleiden rondom de dood en een opleiding ritueel
begeleiden bij leven. Bij aanvang van de studie kiest de
student voor de ene of de andere variant. Beide opleidingen
vinden gelijktijdig en in dezelfde groep plaats.

Er is één trainer en een co-trainer per studiegroep. Uiteraard
zijn zij zelf actief in het werkveld als ritueelbegeleider. Een
groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 15 studenten.
De trainer is tijdens de opleidingsperiode bereikbaar voor
informatie en advies. Tussentijds heb je met je trainer een
evaluatiegesprek over je ontwikkeling. Ook heeft iedere
student een stagebegeleider in de tweede fase van de
opleiding. Er zijn 7 intervisie-bijeenkomsten gepland om
ervaringen uit te wisselen en om samen te werken aan
opdrachten. Iedere student wordt tenslotte in de gelegenheid
gesteld om een drietal individuele coachgesprekken (met
betrekking tot de opleiding) in te plannen met een trainer
of co-trainer.

Naast de theoretische onderbouwing van het vak word je
binnen de opleiding getraind in verschillende methoden
en technieken. Er zijn praktische toepassingen in de vorm
van stage, coachen, het volledig uitvoeren van een viering,
bijeenkomst of ceremonie en het presenteren van een vrije
opdracht.
In de opleiding ontwikkel je alle persoonlijke en zakelijke
competenties die ten grondslag liggen aan het vak van
ritueelbegeleider. Je maakt een persoonlijk ontwikkelplan
dat na de opleiding de basis is voor jouw koers. Je werkt
aan je beroepshouding, oefent je presentatievaardigheden
en maakt je eigen PR-materiaal.
Voor de opleiding wordt een op maat gemaakte reader
gebruikt. Elke studiedag sluit je af met een persoonlijke
opdracht die binnen een vastgestelde termijn ingeleverd
moet worden. De opdracht wordt daarna beoordeeld door
de trainer en moet voldoende zijn. Dit is een voorwaarde
om het diploma te kunnen behalen.
Tijdens de opleiding doe jij als student verslag van de
stage en je persoonlijke ontwikkeling als ritueelbegeleider.
Je presenteert samen met andere studenten een viering,
dienst of ceremonie en je werkt aan een vrije opdracht. Veel
presentaties worden ter ondersteuning van je leerproces,
vastgelegd met een videocamera.
Meer uitgebreide informatie over de lesinhoud
beschikbaar als download op www.hetmoment.nu

Diploma
De opleiding wordt afgerond met een diploma. Geslaagd
zijn zij, die alle trainingsdagen gevolgd hebben en die
alle opdrachten en de stage voldoende en op tijd hebben
afgerond.

www.hetmoment.nu
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Aanmelding en toelating
Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier aan
ons toe te sturen. Vervolgens ontvang je een aanvullende
vragenlijst, waarna we een contactmoment plannen.
Hierna zal de inschrijving schriftelijk bevestigd worden.
Als toelatingscriteria hanteren wij minimaal een afgeronde
MBO-4 opleiding. Daarnaast is het belangrijk dat je
affiniteit hebt met het werkveld, van plan bent te gaan
werken als ritueelbegeleider en persoonlijk in balans bent.

Kosten
Je kunt ervoor kiezen de opleiding in losse fasen te volgen,
of je direct de volledige opleiding in te schrijven
Totale opleiding		
Fase 1			
Fase 2			
Fase 3			

€5.200,€2.700,€1.600,€1.100,-

Dit is inclusief het verplichte studiemateriaal,
stagevergoeding voor de stagebegeleider,
3 individuele coachgesprekken, 3 opnames van
persoonlijke presentaties, koffie, thee en lunch tijdens de
trainingsdagen en een deelcertificaat of diploma tijdens
de gezamenlijke afsluiting met een hapje en een
drankje. De kosten zijn exclusief de aanschaf van
verplichte vakliteratuur.

PLANNING
Lesdata

Ritueel begeleiden rondom de dood

Ritueel begeleiden bij leven

Startdag, Visie en Beleid			
Uitvaartrituelen in Nederland		

Startdag, Visie en Beleid
Traditionele rituelen bij het leven

Fase 1 - Basisopleiding
8 september 2020		
22 september 2020
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
5 januari 2021		

Symbolen in de kunst		
Rouw				

Symbolen in de kunst
Veranderingsprocessen

19 januari 2021		

Communicatie			

Communicatie

2 februari 2021		

Methodes en technieken

Methodes en technieken

2 maart 2021		
16 maart 2021		

Creativiteit			
De structuur van een viering

Creativiteit
De structuur van een bijeenkomst

+ ZELF IN TE PLANNEN

4 INTERVISIE BIJEENKOMSTEN

Fase 2 - Practicum en stage
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

+ ZELF IN TE PLANNEN

2 INTERVISIE BIJEENKOMSTEN

Fase 3 - Ondernemen
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

23 november 2021		

Vakspecialisatie		
Diploma-uitreiking		

Vakspecialisatie
Diploma-uitreiking

+ ZELF IN TE PLANNEN		

1 INTERVISIE BIJEENKOMST

Opbouw opleiding en studiebelasting

Locatie

De opleiding bestaat uit 23 trainingsdagen, verdeeld over 3
fases. De basisopleiding beslaat de eerste twaalf lesdagen.
De tweede fase, lesdag 13 t/m 18, omvat het practicum met
videotraining en een stage van 60 uur bij een afgestudeerde
ritueelbegeleider. De laatste fase, dag 19 t/m 23, staat volledig
in het teken van zakelijk ondernemen, inclusief PR en
opdrachtwerving. Elke studiedag vraagt een voorbereiding
van ongeveer één dag. Naast de lesdagen en stage ben je
aanwezig bij 7 intervisiebijeenkomsten.

De lessen vinden plaats in het opleidingsinstituut van
Docendo Opleidingen, Academie voor Uitvaartzorg, aan de
Koppelsedijk 10 te Geldermalsen. De locatie bevindt zich op
loopafstand van een NS station en is ook met de auto goed
bereikbaar.
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Aanmeldformulier Ritueel Begeleiden
Cursusjaar 2020-2021

Ik meld mij aan voor de opleiding:
Ritueel begeleiden rondom de dood

Fase 1

Fase 2

Ritueel begeleiden bij leven

Fase 1

Fase 2

Volledige opleiding
Volledige opleiding

Gegevens deelnemer

Gegevens bedrijf (indien van toepassing)

Voorletters					M/V

Bedrijf

Roepnaam

Contactpersoon

Tussenvoegsel

Adres

Achternaam

Postcode en plaats

Geslachtsnaam (indien van toepassing)

Telefoon
E-mailadres

Adres
Postcode en plaats
Telefoon: Thuis

Post zenden naar:

Bovenstaand bedrijf

Deelnemer

Factuur zenden naar:

Bovenstaand bedrijf

Deelnemer

Werk

Mobiel
E-mailadres
Geboortedatum
Hoogst genoten opleiding
Huidige (of laatste) functie

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

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

Plaats

Plaats

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening
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