VAKBLAD

VOOR WIE WIL WERKEN
IN DE DRANKVERKOOP

ONTDEK DE WERELD VAN
WIJN EN GEDISTILLEERD
De wereld van wijn, bier en
gedistilleerd is in beweging en
gevarieerder dan ooit. Om up-todate te blijven is de juiste cursus
of opleiding belangrijk. Ook
wanneer je al veel weet van wijn,
bier en sterke drank!

Leren en je blijven ontwikkelen kan vandaag de dag op
maat en op verschillende niveaus. Met een goede cursus
of opleiding kan je jezelf professioneel (verder) ontwikkelen
en je kwaliteiten optimaal (blijven) benutten. Dit vakblad
informeert je over de mogelijkheden.
Wil je werken met wijn, gedistilleerde drank en bier, dan
adviseren wij je een erkend SDEN examen te behalen. SDEN
staat voor Stichting Dranken Examens en Normering en is
hét examenbureau in deze sector. Dit zijn de mogelijkheden:
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VAKBLAD
De cursussen en opleidingen worden door het hele
land aangeboden. Er zijn verschillende partijen bij
wie je kan aankloppen (zie de belangrijke adressen
onderaan deze pagina).
Bij de Associatie van Wijndocenten en Het
Wijninstituut kun je terecht voor cursussen op
niveau 1, 2 en 3 over wijn. Ook bieden enkele
wijndocenten gedistilleerd- en biercursussen aan.

VOOR WIE WIL WERKEN
IN DE DRANKVERKOOP
SlijtersVakdiploma
Van een drankenspecialist mag verwacht worden
dat hij of zij minimaal in het bezit is van het
Slijtersvakdiploma. Dit diploma bestaat uit vier
modules: het Wijnbrevet (of Wijncertificaat), het
Gedistilleerdbrevet (of Gedistilleerdcertificaat),
het Bierbrevet (Biercertificaat of StiBON 1) en de
Verklaring Sociale Hygiëne. Wie deze certificaten
kan overleggen, kan het door de branche erkende
Slijtersvakdiploma aanvragen bij de Koninklijke

Ook diverse ROC’s bieden cursussen op niveau 1,

SlijtersUnie.

2 en 3 aan.
Slijtersbasisdiploma
De Wijnacademie werkt voor haar wijn-, bier- en
gedistilleerd-cursussen op niveau 1, 2 en 3 samen
met door hun aanbevolen docenten. Hiernaast
biedt zij exclusief de opleidingen Vinoloog van de
Wijnacademie, Liquorist van de Wijnacademie aan,
plus het examenbegeleidingstraject Magister Vini.
De Wijnacademie verzorgt tevens de examinering
van alle 5 aan wijn gerelateerde examenniveaus,
niveaus 1, 3 en 4 van gedistilleerde dranken en het
Bierbrevet.
VAKO-opleiding verzorgt alle benodigde
drankenmodules ten behoeve van het
Slijtersvakdiploma: Wijncertificaat,
Gedistilleerdcertificaat en Biercertificaat.
StiBON biedt op meerdere locaties biercursussen
en -opleidingen aan.

Voor medewerkers bij een slijterij en/of wijnhandel
wordt het bezit van het Slijtersbasisdiploma
aanbevolen. Dit diploma bestaat uit drie
modules: het Wijnvignet, het Gedistilleerdvignet
en de Verklaring Sociale Hygiëne. Ook het
Slijtersbasisdiploma wordt uitgegeven door de
Koninklijke SlijtersUnie.
Kennismaken met de wereld van wijn,
gedistilleerd en bier
Voor medewerkers bij een slijterij, wijnhandel,
grootwinkelbedrijf en horeca, maar ook voor
geïnteresseerde consumenten is het mogelijk
om niveau 1 van wijn, bier en/of gedistilleerd via
e-learnings te behalen. De boekjes en bijbehorende
e-learnings “Ik weet wat van wijn”, “Ik weet wat
van bier” en “Ik weet wat van sterke drank” zijn te
bestellen via www.stichtingplatformdranken.nl. Het
is tevens hier mogelijk om online de bijbehorende
examens te doen.

Belangrijke adressen:
www.fhkn.nl
www.hsn.nl
www.svh.nl
www.slijtersunie.nl
www.stibon.nl
www.vako-opleiding.nl
www.wijn.nl
www.wijnacademie.nl
www.wijndocent.nl
www.wijninstituut.nl
www.kvnw.nl

Ik weet wat van wijn, gedistilleerd, Wijn en Spijs en bier
Opleiding Sociale Hygiëne
Opleiding Sociale Hygiëne
Koninklijke SlijtersUnie
Stichting Bieropleidingen Nederland
Wijn-, gedistilleerd- en bieronderwijs
Stichting Dranken Examens en Normering
Wijn-, gedistilleerd- en bieropleidingen
Associatie van wijndocenten, wijnonderwijs
Wijnonderwijs
Koninklijke vereniging van Nederlandse wijnhandelaren

