
Celebranten opleiding
Rituele studies en praktijken

Nieuwsgierig?

Het praktijkcentrum Zingeving en professie van de Universiteit 

voor Humanistiek biedt een opleiding aan waarbij u leert om 

rituelen en vieringen vorm te geven en te begeleiden. Deze 

eenjarige, postacademische opleiding start in september. 

Wat is een celebrant?
Of het nu een belangrijk moment is in ons leven of een ingrijpende 

gebeurtenis in de samenleving of op het werk, een ritueel helpt om 

stil te staan bij wat verandert en wat we waardevol vinden. Een 

celebrant is een professional die rituelen en vieringen vormgeeft 

en begeleidt. Hij of zij maakt gebruik van vormen van verbeelding, 

creëert een gezamenlijke beleving in nauw overleg met betrokke-

nen, en heeft hierbij oog voor hun levensbeschouwing en persoon-

lijke overtuigingen.

Voorlichtingsavond
In het voor- en najaar organiseren we een voorlichtingsavond, met 

praktische informatie over de opleiding en een proefcollege van 

een van de docenten.

Kijk op www.uvh.nl
/celebrantenopleiding
U bent van harte welkom op een 
voorlichtingsavond!



Wat u leert
In de Celebranten Opleiding van de Universiteit voor 

Humanistiek leert u om op een creatieve manier 

rituelen te ontwikkelen die passen bij onze moderne 

tijd. Dat kunnen rituelen zijn in een particuliere 

setting, maar ook in een organisatie of publieke 

ruimte. Als begeleider van rituelen en vieringen is 

het van essentieel belang dat u begrijpt wat u doet. 

Daarom krijgt u ook onderbouwde kennis aangereikt 

over culturele betekenissen en processen van zinge-

ving. 

Erkend door SKGV
De opleiding gaat van start in september. Ze bestaat 

uit 4 modules van 6 bijeenkomsten, verdeeld over 

een jaar, en wordt verzorgd door ervaren universitair 

docenten en praktijkdocenten. Ze is erkend door de 

Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers 

SKGV.

Voor wie?
Deze post-academische opleiding is geschikt voor 

allerlei professionals die werken met mensen die te 

maken hebben met ingrijpende veranderingen, en 

hier graag meer mee willen doen. Deelnemers zijn 

bijvoorbeeld geestelijk verzorgers, verpleegkundi-

gen, trouwambtenaren, coaches, zelfstandig onder-

nemers (van bijvoorbeeld een uitvaartonderne-

ming), en HRM professionals. 

Nieuwsgierig?
Kijk op www.uvh.nl/celebrantenopleiding
U bent van harte welkom op een 
voorlichtingsavond!


