
WSET® Niveau 1 in Wijn Certificaat 

Hotelschool Ter Duinen – Koksijde 
 
De WineWise WSET niveau 1 cursus is een praktische initiatiecursus waarin de deelnemer 
de wijnwereld leert kennen doorheen de belangrijkste wijnstijlen. We linken deze telkens aan 
harmonie wijn en gerecht.  
Aan de hand van een aantal tips kun je aan de slag om je eigen wijnkaart van uw zaak te 
gaan ontleden. Door de wijnen op te delen in de verschillende wijnstijlen kun je zelf 
gemakkelijker je weg vinden in het wijnaanbod. Een onmisbare cursus voor wie meer 
zelfvertrouwen wenst op de werkvloer.  
 
Lees op de volgende link de eindtermen na van deze cursus: WSET® niveau 1 in Wijn 
 
WSET® niveau 1 in wijn Certificaat 
We ronden af met het WSET® niveau 1 examen van het internationaal erkende 
wijnopleidingscentrum “Wine & Spirit Education Trust” (www.wsetglobal.com).  
Alle deelnemers aan de WSET Niveau 1 cursus nemen op het einde van de cursus deel aan 
het examen bestaande uit 30 meerkeuzevragen. 
Wie 70% of meer behaalt ontvangt het WSET® niveau 1 certificaat. 
WineWise is erkend opleidingsaanbieder van het Wine & Spirit Education Trust (WSET®). 
Dit internationaal erkende wijninstituut is actief in 62 verschillende landen en biedt de 
wijnkenner de mogelijkheid om via 5 niveaus door te groeien tot Weinakademiker, een 
Europese wijntitel die op de internationale wijnmarkt een degelijke uitstraling heeft en in de 
Benelux ook stilaan zijn intrede maakt.  
De laatste stap vóór de internationale wijntitel Master of Wine. 
 
Wanneer:  

 
 
Lesgever: Kris Lismont DipWSET – oud-leerling van promotie 1993 en Ambassadeur 
 
Examen:  9/12/2019 – exact tijdstip wordt in de eerste les besproken 
 
Locatie:  Hotelschool Ter Duinen in Koksijde 
 
Prijs:  € 225 (excl. BTW – 272,25 incl. BTW) 
  Betaling via KMOportefeuille mogelijk – zo heeft u 40% subsidie. 
 
Interesse om deel te nemen?  
Mail dan naar info@winewise.be en zet mr Franky Malbrancke aub mee in cc 
(franky.malbrancke@hotelschoolkoksijde.be) 
 
 
Sybille Troubleyn DipWSET - Weinakademiker  
GSM: +32 476/91 84 34 
 


