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Bent u beroepsmatig geïnteresseerd in wijnen? Of 
zijn wijnen nu nog uw hobby maar zou u er graag 
uw expertise van maken? Voor elke wijnliefhebber 
hebben wij de juiste opleiding!!  
 
WSET® gecertificeerde opleidingen 
Wat uw doel ook is, NHTV Executive Education biedt u 
WSET® wijnopleidingen op drie verschillende niveaus. 
De afkorting WSET staat voor Wine and Spirit 
Education Trust en is een internationaal zeer erkend 
en gewaardeerd instituut.  
 

WSET® level 1 – Intro wijnkenner 
Deze korte opleiding beslaat 3 avonden van 2 uur 
waarin de populairste witte en blauwe druivensoorten 
worden behandeld, alsmede zoete en versterkte wijn. 
Ook het combineren van wijn en spijs krijgt de 
aandacht. Voorkennis is niet nodig! De opleiding wordt 
afgesloten met een examen(avond) en bij goed gevolg 
ontvangt u een internationaal erkend diploma van 
WSET®.  

Alles op een rijtje 
 
WSET® level 1 in Wines 
Voorkennis niet nodig 
3 sessies (2 uur) + theorie-
examen 
€ 150,- 
 
WSET® level 2 in Wines 
Voorkennis niet nodig 
7 sessies (2 uur) + theorie-
examen 
€ 525,- 
 
WSET® level 3 in Wines 
Voorkennis idealiter WSET® 2 
10 sessies (3 uur) + theorie- en 
praktijk examen 
€ 1.050,- 
 



 

 

 
 

 
Wat levert level 1 u op? 

• U heeft kennis van de belangrijkste 
druivensoorten en hun smaakprofiel; 

• U begrijpt de principes van wijn-
spijscombinaties, wijnopslag, 
serveercondities en 
serveertemperaturen;  

• U heeft de kennis en vaardigheden om 
middels verschillende technieken een 
fles stille of mousserende wijn te openen. 

 
WSET® level 2 – Behind the label 
Wilt u een stapje verder gaan? Dan is de level 2 
opleiding wellicht iets voor u, omdat we hier 
meer de diepte in gaan. Deze opleiding omvat 7 
lesavonden van 2 uur. “Looking behind the 
label” is het thema: wat kun je verwachten van 
een wijn als je het etiket leest? De klassieke 
wijnlanden en – druiven komen uitgebreid aan  
de orde, maar ook de Nieuwe Wereld, zoete, 
versterkte en mousserende wijnen. Daarnaast 
gaan we in op de invloed van de wijnmaker en 
vinificatie. De laatste avond vullen we met een 
proefexamen en een wijn-spijssessie. Enige 
voorkennis is raadzaam, maar niet strikt 
noodzakelijk. De opleiding wordt afgesloten met 
een examen(avond) en bij goed gevolg 
ontvangt u een internationaal erkend diploma 
van WSET®. 
 

Wat levert level 2 u op? 
• U heeft kennis van verschillende soorten 

druivensoorten, belangrijke regio’s en de 
diverse aspecten van wijnbouw en 
vinificatie; 

• U heeft basiskennis opgedaan over de 
productie van gedestilleerde dranken en 
verschillende commercieel-relevante 
producttypes als whisky, rum, gin en 
jenever. 

 



  

 

  

WSET® level 3 – Niveau 
sommelier 
De level 3 opleiding is bedoeld voor 
medewerkers of leidinggevenden met een 
uitgebreide voorkennis, die zich verder willen 
ontwikkelen tot een eersteklas sommelier. De 
opleiding telt 10 sessies van 3 uur en u gaat 
veel aan de slag met het gestructureerd en 
professioneel beoordelen van wijnen. Een 
breed gamma druivensoorten wordt besproken, 
wijnen uit de klassieke wereld, de nieuwe 
wereld, minder gangbare landen en druiven. 
Ook klimaatfactoren, vinificatie en wijnbouw 
krijgen hier grote aandacht. Verpakking, 
factoren die de prijs bepalen, marketing, 
wetgeving… 
Een stevige voorkennis is ten sterkste aan te 
raden, hoewel niet verplicht. Een vooropleiding 
WSET® 2, SWEN/SDEN 2 is ideaal. De 
opleiding wordt afgesloten met zowel een 
theorie- als praktijkexamen en bij goed gevolg 
ontvangt u een internationaal erkend diploma 
van WSET®.  
 

Wat levert level 3 u op? 
Nadat u deze opleiding heeft afgerond: 

• Ben u in staat om gestructureerde 
proefnotities te maken; 

• Bent u in staan om wijnen professioneel 
te beoordelen;  

• Beschikt u over diepgaande theoretische 
kennis over wijn en gedistilleerde 
dranken. 

 

Waarom een WSET® opleiding 
volgen? 
 

• WSET® is de grootste wijnopleider ter 
wereld, met zijn oorsprong in Groot-
Brittannië. Ze zijn gevestigd in London 
en werken wereldwijd samen met zo’n 
600 opleiders. NHTV is er trots op daar 
een van te zijn.   

 
• Tijdens een WSET® wijnopleiding leer 

je verbanden leggen. Het gaat dieper 
dan andere cursussen en opleidingen 
in op de wijnbouw, snoeitechnieken en 
verschillende soorten vinificatie. Het 
niveau ligt tamelijk hoog.  

 
• WSET® werkt met een leuke 

proefmethode: The Systematic 
Approach to Wine Tasting. Door 
systematisch een checklist af te 
werken (kleur, geur, intensiteit, smaak, 
zuurgraad, alcohol, tannine, etc.) leer 
je wijnen in hokjes te plaatsen. Het is 
een leuke ervaring wanneer je een wijn 
blind proeft en kunt raden welke 
wijnsoort het is. Natuurlijk vergt dit veel 
oefening, maar dat maakt het extra 
leuk.  

 



 

 

 
 
 

Inschrijven 
Smaakt dat naar meer? U kunt zich inschrijven op onze website 
www.nhtv-execedu.nl. Heeft u nog een vraag? Stuur een email 
naar info@nhtv-execedu.nl 

Alle opleidingen zijn inclusief 
benodigde lesboek(en), wijnen 
en het examen. Bij level 2 en 3 
ontvangt u tevens twee 
proefglazen 
 

Onze WSET® gecertificeerde 
trainers 
 
Rob van Ginneken 
Rob combineert een brede theoretische, 
bedrijfskundige basis met een speciale 
onderwijs- en onderzoeksbelangstelling voor 
eigendomsconstructies in de internationale 
hotellerie. Kernwoorden daarbij zijn o.a. 
management contracten, asset management en 
expansiestrategieën. Daarnaast is hij in het 
bezit van het internationaal gerenommeerde 
WSET® Diploma en Certified Educator voor de 
WSET® wijncopleidingen op level 1, 2 en 3. 
 
Jaap Heijmeijer 
Jaap Heijmeijer (1968) heeft in een jarenlange 
carrière in de internationale horeca grote 
expertise opgedaan op het gebied van koken, 
keuken- en restaurantmanagement, culinaire 
geschiedenis en, niet in het minst, grote kennis 
van wijn. Al deze onderwerpen deelt Jaap het 
liefst; hij is een erudiet en eloquent presentator, 
spreekt even makkelijk Engels als Nederlands, 
daarnaast Frans, Duits, Italiaans en Spaans. 
Daarnaast is hij Certified Educator voor de 
WSET® wijncursussen op level 1 en 2. 
 
 

http://www.nhtv-execedu.nl/

