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Opleiding tot Ceremoniespreker

Merveil

ACADEMY

1. WAT MAAKT DE OPLEIDING ZO UNIEK?
Het beroep van ceremoniespreker/storyteller is vrij nieuw en sinds enkele jaren aan een echte opmars bezig. Tot op heden
kon je nergens in België een opleiding tot ceremoniespreker volgen en dus op professionele wijze klaargestoomd worden om
ermee aan de slag te gaan. De opleiding die je bij de Merveil Academy kan volgen is gebaseerd op de praktijkervaring van een
ervaren ceremoniespreker en bundelt al die kennis en ervaring in een digitale leeromgeving mét interactie. Dit zorgt ervoor
dat dat je de leerstof volgens jouw eigen tempo en vanuit je luie zetel kan volgen en desgewenst toch nog contact hebt met
gelijkgestemden.

2. IS ER ECHT ZOVEEL VRAAG NAAR CEREMONIESPREKERS OP DE
MARKT? EN IS DIT STREEKGEBONDEN?
Het is inderdaad zo dat er momenteel een groot tekort is aan professionele ceremoniesprekers. Met Merveil ontvangen wij
jaarlijks honderden aanvragen en dit uit alle delen van het land (soms zelfs uit Nederland). Het tekort is dus zeker niet
streekgebonden. Het is een feit dat steeds minder mensen naar de kerk gaan en daarvoor een fijn alternatief zoeken. Dit is
een trend die zich al een eindje overal laat zien en die zich de komende jaren alleen maar zal doorzetten.

3. HOE WEET IK OF IK EEN GOEDE CEREMONIESPREKER ZAL ZIJN?
Dat weet je natuurlijk pas echt als je eraan begint. Al moet je ook weten dat je er (net zoals met andere nieuwe dingen) steeds
beter in wordt. Ceremonie per ceremonie dus. Ceremoniesprekers zijn doorgaans communicatieve, creatieve en empathische
mensen. Zo ligt de kracht van een goede ceremoniespreker in het feit dat hij/zij in staat is om zich aan te passen aan wat de
mens voor hem/haar wil, maar ook in het feit dat hij/zij goed kan luisteren en de opgevangen verhalen nadien weet om te
zetten in woorden. Er is ongelofelijk veel vraag naar mensen die dat kunnen en willen doen.

4. IS ER VOORKENNIS VEREIST OM DEEL TE NEMEN AAN DE
OPLEIDING?
Heb jij een grote leerhonger en deel jij het enthousiasme voor het beroep van ceremoniespreker? Dan kan je deelnemen!
Stefanie neemt je tijdens de opleiding stap voor stap mee in de wereld van de storytelling en de ceremonies. De cursus is zo
opgebouwd dat je alles goed kan volgen, ook als je nog geen ervaring hebt. We beginnen bij de basis. Daarnaast kan je met al
je vragen terecht in de community waar wij jou zo goed als mogelijk proberen te helpen. Uiteraard is een aanleg voor
communiceren, creativiteit, schrijven en spreken mooi meegenomen. Wat dan weer niet wil zeggen dat je daar nu al expert
moet in zijn. Als het al leeft in je hart, dan ben je al overal waar je wil zijn!

5. HOE KRIJG IK TOEGANG TOT DE OPLEIDING?
De opleiding gaat (met uitzondering van de livedag) volledig door op het online leerplatform van de Merveil Academy. Op de
website kan je alle formules (online, premium en business) bekijken. Daaronder staat een knop 'direct toegang'. Als je op de
knop drukt van de formule van jouw keuze, kom je automatisch in de webshop terecht. Na afrekening, ontvang je een
bevestigingsmail met jouw persoonlijke inloggegevens. Mocht je moeilijkheden ondervinden, contacteer Stefanie dan gerust
via stefanie@merveil.be .

6. IS ER EEN VERSCHIL TUSSEN EEN CEREMONIEMEESTER EN
CEREMONIESPREKER?
Goede vraag, want er is wel degelijk een verschil en beide termen worden nog vaak door elkaar gehaald. Een
ceremoniemeester is iemand die een huwelijksdag praktisch begeleidt en de ganse dag met het koppel meeloopt. Dit wil
zeggen: mensen in en uit de auto's begeleiden, leveranciers ontvangen en aan het werk zetten, de suite opstellen, de
geschenken van het koppel wegzetten, kleine praktische probleempjes oplossen, enz. Deze persoon is dus een beetje de
persoonlijke PR van het koppel op hun huwelijksdag en heeft een protocollaire functie.
Een ceremoniespreker (ook: storyteller) is degene die de huwelijksceremonie inhoudelijk met het koppel uitwerkt (dus in
gesprek met hen gaat, hun verhaal beluistert, een creatief concept bedenkt, ...) en daarna ook alle teksten uitschrijft, sprekers
begeleidt en op de dag zelf ook de ceremonie aan elkaar spreekt. Uiteraard kan ook deze persoon ook de ontvangst van de
ceremoniegasten voor zijn/haar rekening nemen, maar daar blijft het meestal bij. Op de huwelijksdag ligt de taak van de
storyteller namelijk echt bij het aan elkaar spreken van de ceremonie. De opleiding die de Merveil Academy aanbiedt, is
gericht op ceremoniesprekers (storytellers).

7. IK WIL ME GRAAG INSCHRIJVEN, MAAR HEB HET NU TE DRUK.
KAN IK DE CURSUS LATER AANVANGEN?
Ja hoor, geen enkel probleem. Nadat je ingeschreven bent, ontvang je je inlogcodes en kan je op eigen tempo aan de slag. Er
komt er elke week een nieuwe module vrij. Dit wil echter niet zeggen dat je ditzelfde tempo hoeft te volgen. Alle leermateriaal
blijft 6 maanden beschikbaar en je gaat er mee aan de slag wanneer jou dat het beste past.

8. WAT ALS IK NIET AANWEZIG KAN ZIJN OP DE LIVE-DAG?
De datum van de live-dag wordt steeds in samenspraak met de cursisten bepaald. We gaan op zoek naar een datum die voor
zoveel mogelijk mensen past. De datum wordt ruim op voorhand gecommuniceerd op het leerplatform. Als je niet aanwezig
kan zijn op de eerstkomende live-dag kan je perfect aansluiten bij een volgende groep op een andere datum.

9. IK VIND HET SPANNEND OM DEZE INVESTERING TE DOEN.WAT NU?
Investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling is inderdaad spannend. Wees gerust, het is normaal als je het voelt kriebelen
om je in te schrijven en toch nog twijfelt omwille van je budget. Dit is immers een grote stap.
Stel jezelf de vraag: "wat kan deze opleiding me opleveren?"
Waarschijnlijk bespaart de opleiding jou een hoop geld op een andere manier? Denk maar aan alle tijd die je nodig hebt om
zelf alles van nul uit te pluizen, om ervaring en kennis uit te bouwen, om je weg te zoeken op de markt. Denk ook even aan de
groeikansen die je jezelf hiermee gunt. Kan dit voor jou het begin van iets nieuws betekenen? Hoeveel is het jou waard om
eindelijk iets met je volle hart en ziel te gaan doen? Eén ding is zeker: deze opleiding is alles waar ik, Stefanie, zoveel jaren
hard voor gewerkt heb. Al mijn kennis en ervaring zit in 10 weken opleiding vervat en bevat alle dingen waarvan ik weet dat
ze ook voor jou zullen werken. Ik beloof je dat je waarde voor je geld krijgt en dat we je niet alleen laten met je opstart. Voel
je diep vanbinnen dat dit jouw hart blij maakt? Dan is deze stap ongetwijfeld jouw volgende uitdaging.

10. KAN IK IN TERMIJNEN BETALEN?
Ja. Je kan bij het afrekenen kiezen of je de opleiding in 1 of in 3 keer betaalt. Je krijgt in allebei de gevallen direct toegang tot
het leerplatform. De termijnen zijn maandtermijnen, dat wil zeggen dat jouw investering over 3 maanden gespreid wordt.
Termijnen 2 en 3 worden automatisch afgehouden van je rekening na elke maand. Hier hoef je zelf dus niets voor te doen.

11. KAN IK DEZE OPLEIDING INBRENGEN IN MIJN BOEKHOUDING?
Jazeker. Vul bij je inschrijving je BTW-nummer in in het daartoe betreffende vak. Je krijgt na betaling via e-mail een factuur
toegestuurd die je kan inbrengen als opleidingskost in je boekhouding. Ook als je particulier bent, ontvang je trouwens
sowieso een factuur bij je inschrijving.

12. KAN IK DE ALGEMENE VOORWAARDEN ERGENS NALEZEN?
Ja hoor! Die vind je terug onderaan de website en bij betaling in de webshop. Heb je toch nog vragen of is er iets niet
duidelijk? Stuur gerust een mailtje naar stefanie@merveil.be.

13. KAN IK NA INSCHRIJVING NOG UPGRADEN NAAR EEN
UITGEBREIDERE FORMULE?
Jazeker. Het is begrijpelijk dat je soms pas onder de weg ontdekt wat voor jou het beste werkt. Merk je dat je de interactie
van de community mist of wil je extra coaching, dan kan je zeker nog upgraden naar premium of VIP. Geef Stefanie gerust
een seintje en dan maken we alles administratief in orde voor jou. De omgekeerde beweging kan helaas niet. Je kan dus niet
variëren van VIP naar Premium of van Premium naar Online.

14. KAN (OF MOET) IK NA HET VOLGEN VAN DE OPLEIDING STARTEN
ALS CEREMONIESPREKER VOOR MERVEIL?
De opleiding tot ceremoniespreker die je bij de Merveil Academy volgt, bereidt jou voor om als zelfstandig ceremoniespreker
aan de slag te gaan. Jouw deelname garandeert dus geen plekje in het Merveil-team. Omgekeerd ben je ook zeker niet
verplicht om voor Merveil te werken. De opleiding staat helemaal los van Merveil.

15. FOCUST DE OPLEIDING ENKEL OP HUWELIJKSCEREMONIES?
Nee, zeker niet. De opleiding maakt van jou een echte allround-ceremoniespreker. Dat wil zeggen dat je met de opgedane
kennis en vaardigheden aan de slag kan met elk type ceremonie (huwelijk, geboorte, afscheid, lentefeest, pensioen, enz). Het
is zo dat de vaardigheden die je nodig hebt voor elke ceremonie gelijk zijn. O.a. tijdens de live masterclasses gaan we samen
dieper in op hoe je die kan inzetten binnen verschillende domeinen.

16. WAT ALS MIJN VRAAG HIER NIET TUSSENSTAAT?
Geen probleem. Stuur een mailtje naar stefanie@merveil.be en jouw vraag krijgt een antwoord! Wil je liever eens bellen om
te overleggen of dit iets voor jou kan zijn? Dat kan ook! Laat gerust je nummer na en dan belt Stefanie jou op.

