Informatiemagazine 2018
Hier vind je alle informatie over de vakopleiding tot weddingplanner in Nederland.
Deze opleiding wordt aangeboden door Weddingplanners International.

‘Bij Weddingplanners
International studeer je
waar en wanneer je wilt,
in jouw eigen tempo!’

Voorwoord
De mooiste dag van jouw leven, zo wordt een trouwdag vaak genoemd. Maar iemand moet ervoor zorgen dat deze dag
vlekkeloos verloopt. Een weddingplanner houdt zich o.a. bezig met het regelen van de perfecte locatie, lekker eten, de beste
fotograaf, de mooiste uitnodigingen en alles wat verder bij een mooie trouwdag komt kijken. Een weddingplanner zorgt ervoor
dat de mooiste dag van iemands leven, werkelijkheid wordt.
Sinds een aantal jaar is een weddingplanner een professioneel beroep geworden in Nederland. Het beroep weddingplanner
houdt het volgende in: “Een weddingplanner zorgt ervoor dat zowel alle voorbereidingen als de trouwdag zelf tot in de detail
goed geregeld is.” Om ervoor te zorgen dat alle weddingplanners gespecialiseerd zijn en bekend zijn met alle aspecten van het
beroep; bestaat er een vakopleiding voor aspirant weddingplanners.
In het vervolg van deze informatiemagazine vind je de specifiek gerichte informatie voor de Groepsvakopleiding, Exclusive
Education Weddingplanner, All-Round professional weddingplanner en de Thuisstudie. Onze vakopleiding is deeltijds en goed
te combineren met een studie/baan en/of gezin. Het vereist wel discipline en doorzettingsvermogen.
Het eerste deel van de opleiding is voornamelijk gericht op het weddingplannen. Hierbij kun je denken aan alle benodigde
kennis, maar ook de vaardigheden waarover je moet beschikken en die je verder kunt ontwikkelen. Het tweede deel gaat over
de onderneming en alle zaken die daar bij komen kijken zoals marketing, administratie en acquisitie.
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Je kunt ook een
informatieavond bijwonen. Deze worden aangekondigd via onze website.

Met vriendelijke groet,

Team Weddingplanners International
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Weddingplanners International │ OWPN

‘Deze kennis is jouw paspoort naar de volgende bestemming’

Als je besluit om van het plannen van bruiloften jouw beroep te maken, is deze vakopleiding een gedegen stap in de goede
richting. Besef je dat weddingplannen een uitdagende carrière keuze is, maar ook veel voldoening zal geven. Het echte plannen
leer je door te doen. Daarom bestaat een groot gedeelte van de opleiding uit praktijkopdrachten | concepten. Maar welke
eigenschappen heb je eigenlijk nodig om een goede weddingplanner te worden?
Weddingplanning bestaat voornamelijk uit organiseren en coördineren. Wanneer je het leuk vindt om te organiseren en te
coördineren en het natuurlijk ook nog goed kan, heb je al een grote kans van slagen. Maar… je werkt met mensen: het
bruidspaar, de gasten, leveranciers en anderen. Het is dus van belang dat je het leuk vindt om voor en met mensen te werken.
Daar komt bij dat je met verschillende mensen werkt, met ieder zijn eigen normen en waarden, ideeën en wensen. Als
weddingplanner moet je hier goed mee om kunnen gaan en jouw medemens respecteren. Een flexibele instelling en respect
voor anderen is dan ook gewenst. Een weddingplanner moet onder druk het hoofd koel kunnen houden. Een servicegerichte- en
proactieve houding zijn van groot belang om een perfecte bruiloft te kunnen plannen. Daarnaast moet een weddingplanner
over de volgende eigenschappen beschikken: initiatiefrijk, nauwgezet en creatief en hij/zij moet een goed gevoel voor stijl
hebben.
Weddingplanners International biedt een deeltijd vakopleiding aan voor iedereen die weddingplanner wil worden en daarmee
goed voorbereid en professioneel naar buiten wil treden.
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Groepsvakopleiding

De groepsvakopleiding is opgedeeld in twee delen:




Weddingplannen
Ondernemerschap

De groepsvakopleiding bestaat uit twee kick-off dagen voor Boek 1. Tijdens deze dagen wordt een groot gedeelte van de
theorie op een interactieve manier doorgenomen. Hierna volgt de thuisstudie periode met de praktijkopdrachten | concepten.
Waarom? Omdat het erg belangrijk is, wanneer je een eigen onderneming gaat opzetten dit een uniek en persoonlijk concept is.
Natuurlijk krijg je hierbij alle begeleiding die je nodig hebt!
Het eerste deel (Boek 1) van deze groepsopleiding neemt ongeveer 5 maanden in beslag.
Wanneer je alle praktijkopdrachten naar behoren hebt afgerond, volgt er een presentatie in Nieuwegein, daarna ontvang je een
certificaat voor deel 1. Na het succesvol afronden van deze praktijkopdrachten kun je doorstromen naar het tweede deel (Boek
2) ondernemerschap.
In het eerste deel wordt er aandacht besteed aan de taken die een weddingplanner heeft, maar ook de wet- en regelgeving
komt aan de orde. Weddingplanners International begeleidt je bij het maken van offertes, sleept je door de etiquette rondom
het huwelijk heen en alles wat nodig is om als perfect voorbereide weddingplanner aan de slag te gaan. Je kunt ons team voor
ondersteuning tijdens kantoordagen bereiken van maandag t/m donderdag.
Wanneer je het eerste deel met een voldoende hebt afgerond, stroom je door naar het tweede deel: ondernemen. In dit tweede
boek zal dieper ingegaan worden op alles wat bij een eigen onderneming komt kijken, zoals acquisitie, marketing en
administratie. Na afloop van het tweede deel ondernemerschap kun je op voor het eindexamen. Bij voldoende resultaat mag je
het diploma in ontvangst nemen, wat jou recht geeft om aan te sluiten bij de Beroepsorganisatie Weddingplanners Nederland
(BWPN).
Naast de traditionele opleiding worden er ook zes verschillende seminars en masterclasses aangeboden, voor het behalen van
deze seminars krijg je een apart certificaat. Deze seminars en masterclasses zijn bij de opleiding inbegrepen en omvatten een
paar lastige delen uit de opleiding. Deze delen zullen tijdens de seminars verder worden uitgewerkt. Dit is natuurlijk ook een
prettige mogelijkheid om jouw collega weddingplanners te ontmoeten.
De eerste twee seminars; Plan of Action | Concept en Pitfalls & Solutions en Cocktails & Cupcakes MasterClass (een avond met
collega aspirant weddingplanners samen met het team in Nieuwegein. Een extra sparringsavond om ervaringen uit te wisselen
en te sparren over het vak) volg je bij Boek 1. De laatste twee seminars; Get Connected, Business Start-Up en Masterclass Meet
the Professional MasterClass horen bij Boek 2.
De kosten van de groepsopleiding bedragen €2499,-, dit is inclusief al het lesmateriaal, seminars, presentatie en 1 examen.
De opleiding is vrijgesteld van BTW.
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Weddingplanner - Thuisstudie

Het kan natuurlijk zijn dat je graag zelfstandig thuis wilt werken. Dit houdt in dat je geheel zelfstandig, natuurlijk wel met
begeleiding, alle theorie gaat doornemen. Natuurlijk kun je wel te allen tijde contact opnemen met jouw begeleider voor
vragen. Echter zien wij je in Nieuwegein voor de vier seminars, de presentatie bij Boek 1 en voor het eindexamen voor Boek 2.
Wanneer je alle theorie op jouw eigen tempo hebt doorgenomen, maak je een afspraak om jouw presentatie af te leggen. Het
voordeel hiervan is, dat je alles kan doen op het tijdstip dat het jou uitkomt.
Weddingplanner - thuisstudie is opgedeeld in twee delen:




Weddingplannen (Boek 1)
Ondernemerschap (Boek 2)

Het eerste deel (Boek 1) van deze vakopleiding neemt ongeveer 5 maanden in beslag, met uitzondering van het organiseren van
de stagebruiloft. Deze opdracht zal vanaf Boek 2 in de opleiding gaan starten. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kan de
opleiding langer of korter duren. Wanneer je alle praktijkopdrachten naar behoren hebt afgerond, volgt er een presentatie in
Nieuwegein, daarna ontvang je een certificaat voor Boek 1. Na het succesvol afronden van deze praktijkopdrachten kun je
doorstromen naar het tweede deel (Boek 2) ondernemerschap. Dit duurt ook ongeveer 5 maanden.
In het eerste deel wordt er aandacht besteed aan de taken die een weddingplanner heeft, maar ook de wet- en regelgeving
komt aan de orde. Weddingplanners International begeleidt je bij het maken van offertes, sleept je door de etiquette rondom
het huwelijk en alles wat nodig om als perfect voorbereide weddingplanner aan de slag te gaan, heen. Je kunt ons team voor
ondersteuning tijdens kantoordagen bereiken van maandag t/m donderdag.
Naast de traditionele opleiding worden er ook vier verschillende seminars aangeboden, voor het behalen van deze seminars
krijg je een apart certificaat. Deze seminars zijn bij de opleiding inbegrepen en omvatten een paar lastige delen uit de opleiding.
Deze delen zullen tijdens de seminars verder worden uitgewerkt. Dit is natuurlijk ook een prettige mogelijkheid om jouw collega
weddingplanners te ontmoeten.
De eerste twee seminars; Plan of Action | Concept, Pitfalls & Solutions volg je bij Boek 1. De laatste twee seminars; Get
Connected, Business Start-Up horen bij Boek 2.
Wanneer je het eerste deel (Boek 1) met afsluitende presentatie met een voldoende hebt afgerond, stroom je door naar het
tweede deel: ondernemen. In dit tweede deel zal dieper ingegaan worden op alles wat bij een eigen onderneming komt kijken,
zoals acquisitie, marketing, administratie, branding, storytelling en klantbenadering.
Na afloop van het tweede deel ondernemerschap kun je op voor het eindexamen. Dit examen gaat over Boek 1 en Boek 2. Bij
voldoende resultaat mag je het diploma in ontvangst nemen, wat jouw het recht geeft om aan te sluiten bij de
Beroepsorganisatie Weddingplanners Nederland (BWPN).
De investering van de Weddingplanner - thuisstudie bedragen € 1299,-, dit is inclusief al het lesmateriaal, volledige begeleiding,
vier praktijkdagdelen, presentatie en een examen. Je bent daarnaast welkom bij onze Q & A middagen en eenmaal per maand is
er een Live Webinar via de besloten Facebook groep.
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All-Round Professional Weddingplanner

In een jaar tijd geven wij alle tips & trics, tools en handvatten om als All-round professional aan de slag te gaan.
Je gaat een dag per week naar het instituut en leert in een aantal modules alle kneepjes van het vak. In een "jaar" tijd worden de
belangrijkste thema`s van het vak behandeld. Elk deel wordt afgesloten met een presentatie en een eindexamen.




Weddingplanner | Boek 1 | Weddingplannen | De Bruiloft | Het bruidspaar | Tools | Styling | Ceremoniemeesterschap |
Trends | Hospitality | Styled Shoots
Ondernemerschap | Boek 2 | Acquisitie | Tools | De Onderneming | Social Media | Presenteren | Time Management |
Blogging

Daarnaast volg je verschillende MasterClasses onder leiding van de professionals uit het vak. Van Styling t/m MasterClass
Weddingplanner, presenteren, blogging, hospitality en meer.
Naast ons lesmateriaal en praktijkopdrachten | concepten vergt de zelfstudie 8-12 uur per week. MasterClasses zijn qua data
onder voorbehoud van de beschikbaarheid van onze professionals.
Lestijden op de vrijdag: 10.00uur - 16.00uur
(m.u.v. de nationale feest- vakantiedagen), de decembermaand en dagen gerelateerd aan evenementen van Weddingplanners
International.
Duur:
8-10 maanden (1 jaar)
Toelating: een intakegesprek is noodzakelijk
Locatie: The Weddingplanners Institute te Nieuwegein
Maximale grote groep: 4 personen
Kosten: €6449,00
Betaling kan in termijnen, dit wordt tijdens intakegesprek besproken.
Contact voor intakegesprek en/of meer informatie: hello@theweddingplannersinstitute.com
De opleiding is vrijgesteld van BTW.
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Exclusive Education Weddingplanner

De OWPN biedt jou de mogelijkheid om de vakopleiding te volgen in eigen tempo en op tijden die jou het beste uitkomen!
Lijkt jou dit ideaal? Dan is de Exclusive Education Weddingplanner een juiste keuze.
Wanneer je de opleiding exclusive volgt, bespreek je samen met jouw trainer wat de lestijden zijn; dat kan een dag in de maand
zijn, maar het kan ook twee middagen in de maand zijn. Daarnaast krijg je altijd de persoonlijke begeleiding die je wenst. Ook
kun je te allen tijde contact opnemen met jouw trainer.
De Exclusive Education Weddingplanner is opgedeeld in twee delen:




Weddingplannen (Boek 1)
Ondernemerschap (Boek 2)

De inhoud van de Exclusive Education opleiding is gelijk aan de vakopleiding in groepsverband. Het grote verschil is dat je één
op één les krijgt. Ook kan de planning van het maken van de praktijkopdrachten | concepten aangepast worden aan jouw
persoonlijke omstandigheden en visie.
Naast de één op één lessen worden er ook zes verschillende seminars en masterclasses aangeboden, voor het behalen van deze
seminars krijg je een apart certificaat. Deze seminars zijn bij de opleiding inbegrepen en omvatten een paar lastige delen uit de
opleiding. Deze delen zullen tijdens de seminars verder worden uitgewerkt. Dit is natuurlijk ook een prettige mogelijkheid om
jouw collega weddingplanners te ontmoeten.
Wanneer je het eerste deel (Boek 1) met een voldoende hebt afgerond n.a.v. een presentatie, stroom je door naar het tweede
deel: ondernemen. In dit tweede boek zal dieper ingegaan worden op alles wat bij een eigen onderneming komt kijken, zoals
acquisitie, marketing, administratie, branding, storytelling en klantbenadering.
Na afloop van het tweede deel ondernemerschap kun je op voor het eindexamen. Deze gaat over Boek 1 en Boek 2.
Bij voldoende resultaat mag je het diploma in ontvangst nemen, wat je recht geeft om aan te sluiten bij de Beroepsorganisatie
Weddingplanners Nederland (BWPN).
Na het afronden van de opleiding zullen wij nog maximaal een jaar tot beschikking staan voor onze gediplomeerde
weddingplanners die hulp willen bij het starten van hun eigen onderneming.
De kosten van de individuele opleiding bedragen €3899,-, dit is inclusief al het lesmateriaal, volledige begeleiding, twee vaste
trainers, vier praktijkdagen (seminars), twee extra masterclasses, presentatie en een eindexamen en naar behoefte volg je twee
dagen Kick-off bij Boek 1 en twee dagen kick-off bij Boek 2.
Deze vorm is zeer exclusief en heeft beperkte plaatsen beschikbaar. We hebben wekelijks contact en zien elkaar gemiddeld twee
tot drie keer per maand. Eenmaal bij Danielle voor coaching & brand/kennis overdracht en eenmaal per maand bij Fleur van
Leeuwen om je optimaal te ondersteunen en daarnaast de seminars en masterclasses.
De opleiding is vrijgesteld van BTW.
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Overzicht inhoud vakopleiding

Opleiding

Inclusief

Groepsvakopleiding

Kick off, 2 dagen Boek 1 en 2 dagen Boek 2
Lesmateriaal (Boek 1&2)
Begeleiding
4 Seminars | 2 MasterClasses
Presentatie en eindexamen

Weddingplanner – Thuisstudie

Lesmateriaal (Boek 1&2)
Digitale en telefonische begeleiding
4 Seminars
Presentatie en eindexamen

Exclusive Education Weddingplanner

Individuele begeleiding
Lesmateriaal (Boek 1&2)
4 Seminars | 2 MasterClasses
Presentatie en eindexamen

All-Round Professional Weddingplanner

Individuele begeleiding
Lesmateriaal (Boek 1&2)
4 Seminars | 2 MasterClasses
Extra Masterclasses
Presentatie en eindexamen
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Kostenoverzicht 2018

Opleiding

Kosten*

Groepsvakopleiding

€ 2499,-

Weddingplanner - Thuisstudie

€ 1299,-

Exclusive Education Weddingplanner

€ 3899,-

All-Round Professional Weddingplanner

€ 6449,-

*Deze prijzen zijn inclusief al het lesmateriaal, begeleiding van de mentoren, examens en seminars. Wij willen je erop attenderen
dat je het betaalde opleidingsgeld kunt opgeven bij de Belastingdienst als investering, na de start van jouw onderneming.
*Betaling dient te geschieden (aanmelding via e-mail en/of inschrijfformulier schriftelijk) binnen 14 dagen na factuurdatum
m.u.v. Weddingplanner - thuisstudie deze dient te geschieden binnen 7 dagen.
*Indien er een actie wordt aangeboden is de betaling altijd via Ideal.
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Aanmelden

‘OWPN: de enige, praktijkgerichte vakopleiding Weddingplanner in Nederland
en daarbuiten, hier leer je alles over het beroep met toekomst!’

Mocht jouw belangstelling zijn gewekt, dan staan onze adviseurs klaar om al jouw vragen telefonisch of per e-mail te
beantwoorden. Bel 030-228 03 27 of stuur een e-mail naar info@theweddingplannersinstitute.com.
Tijdens kantooruren zijn wij telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10.00uur tot 14.00uur.
Dit is een bewuste keuze om de resterende tijd in onze aspirant en professionele weddingplanners te steken.
Onze informatiemagazine wordt traditioneel per e-mail verstuurd. Wij bieden je de mogelijkheid deze per e-mail te ontvangen
en online door te bladeren. Een overzichtelijke, overal toegankelijke manier die ook nog eens milieuvriendelijk en
kostenbesparend werkt.
Dit geldt ook voor de aanmeldingen voor de opleiding/seminars.
Download het aanmeldingsformulier via de website en verzend deze via het emailadres:
inschrijving@theweddingplannersinstitute.com o.v.v. Aanmelden opleiding, of ga naar ons online aanmeldformulier.
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Toelatingseisen

‘Weddingplanner word je niet, dat ben je al!’
Een ieder, vanaf 18 jaar, kan zich inschrijven voor onze vakopleiding weddingplanner.
Daarbij dien je wel aan de volgende toelatingseisen te voldoen:















Zelfstandig en initiatiefrijk
Planning- en coördinatievermogen
Ordelijk, nauwkeurig en punctueel
Stressbestendig
Proactieve, enthousiaste persoonlijkheid
Ambitieus en de wil om door te zetten
Gevoel voor beleving
Ondernemerskwaliteiten
Communicatief vaardig
Relatiemanagement
Kan omgaan met deadlines
Geen 9 tot 5 mentaliteit
Motivatie procedure

Wanneer jij je inschrijft voor de opleiding teken je tevens voor akkoord voor onze Algemene Voorwaarden.

Wil je meer informatie?
Neem dan contact met ons op!
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The Weddingplanners Academy

Met trots presenteren wij de Masterclasses voor aspirant en professionele weddingplanners. Met zorg zijn de Masterclasses
samengesteld waardoor er een gevarieerd aanbod is voor een ieder. De Masterclasses worden aangevuld en vernieuwd in
aanbod.
The Academy is onderdeel van Weddingplanners International, het vakopleidingsinstituut voor de professional weddingplanner!
Alle Masterclasses worden verzorgd door professionals uit het vak, zowel Weddingplanning als Eventplanning, Hospitality,
Ondernemers, Stylisten en meer…..

Check de website via www.theweddingplannersacademy.com
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Beroepsorganisatie Weddingplanners Nederland │ BWPN

‘Masters of professionals Weddingplanner’
In Nederland worden per jaar gemiddeld 65.000 (2016 CBS december) huwelijken gesloten. Steeds meer bruidsparen
vertrouwen de organisatie en de coördinatie van hun bruiloft toe aan een professional. Een reden hiervoor kan zijn dat beide
partners werken en men weinig tijd heeft om zelf een bruiloft te regelen. Een andere, veel voorkomende reden kan zijn dat het
bruidspaar optimaal wil genieten van de voorbereidingen, en hun grote dag en ook graag wil dat familie en vrienden
meegenieten.
De oprichting van de BWPN voorzag in een duidelijke behoefte. Immers, tot mei 2005 bestond er in Nederland geen vereniging
of organisatie die zich specifiek en exclusief richtte op weddingplanning en de weddingplanners als beroepsbeoefenaars.
De BWPN is dé beroepsorganisatie op het terrein van weddingplanners. De BWPN stelt zich ten doel de kennis op het terrein
van weddingplannen te vergroten en te verspreiden onder de weddingplanners, hiervoor zet zij zich in voor het actief
uitwisselen van kennis en ervaringen door de leden. Daarnaast werkt de BWPN actief aan het onder de aandacht brengen van
het vakgebied weddingplannen en uiteraard de beroepsorganisatie. Enerzijds om bekendheid te geven aan het vakgebied en de
BWPN en anderzijds om derden hierover te informeren. Niet in de laatste plaats bewaakt de BWPN de kwaliteit van het
vakgebied met behulp van een gedragscode.
Als beroepsorganisatie maken wij ons sterk voor de belangen van weddingplanners en hun opdrachtgevers.
Wanneer je bent aangesloten bij onze beroepsorganisatie maak je gebruik van o.a. de volgende voordelen:
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Publicatie op de site van de BWPN;
Gebruik maken collectieve leverancierskortingen;
Ervaringen delen BWPN leveranciers;
Bijwonen workshops & meetings;
Nieuwsbrieven.

Weddingplanners International
Bezoekadres:

Postadres:

Nijverheidsweg 9L
3433 NP, Nieuwegein

Postbus 289
3720 AG, Bilthoven

Algemeen e-mailadres: hello@theweddingplannersinstitute.com

Foto’s: www.jorikalgra.nl

Contact
‘We love to connect!’
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