
Kerkstraat 1
3600 Genk
 
Tel.: 089 35 46 16
Fax: 089 35 30 42 
infogenk@syntra-limburg.be 
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Gouverneur Verwilghensingel 40
3500 Hasselt (ingang Trichterheideweg) 
 

Tel.: 011 30 32 32
Fax: 011 22 98 69 

infohasselt@syntra-limburg.be 

Weertersteenweg 135 
3680 Maaseik
 

Tel.: 011 80 87 00
Fax: 011 64 60 12 
infomaaseik@syntra-limburg.be 

Hoekstraat 50 
3910 Neerpelt 
 
Tel.: 011 80 87 00
Fax: 011 64 60 12 
infoneerpelt@syntra-limburg.be 

Overhaemlaan 11
3700 Tongeren
 
Tel.: 012 23 47 60
Fax: 012 23 54 28 
infotongeren@syntra-limburg.be 
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PRAKTISCHE INFO



                                    Erkend door:

  Met de steun van: 

     I  CAMPUS MAASEIK

     I  CAMPUS HASSELT

     I  CAMPUS GENK

     I  CAMPUS NEERPELT

     I  CAMPUS TONGEREN

Wijnen en aanverwante 

SECTOR HORECA EN VOEDING 

GECERTIFICEERDE OPLEIDING 

WIJNBOUWER 
WIJNMAKER 

 

  

over gecertificeerde opleidingen 

Aanbod geldig voor cursusjaar 2011-2012  

Openingsuren campussen
Alle weekdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 22.00 uur. 
Op zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur. 
Campus Maaseik  is enkel op dinsdag- en donderdagavond geopend. 
 
Je zaak goed beheren met Bedrijfsbeheer 
Wie een zelfstandige zaak wil starten, moet kennis van bedrijfsbeheer 
kunnen aantonen (distributie-attest). Met het getuigschrift 
bedrijfsbeheer van SYNTRA voldoe je aan deze wettelijke eis. Maar er 
is meer… Goede zaken doen vereist een sterk beheer, en dat gaat 
verder dan de boeken bijhouden! 
In de opleiding bedrijfsbeheer scherp je je commerciële vaardigheden 
aan en verwerf je inzicht in juridische aspecten. Onze docenten, één 
voor één vakspecialisten, leren je praktisch ondernemen. 
 
Opleidingscheques, en de helft is al betaald 
Bespaar tot 50% op de inschrijvingsprijs van een opleiding bij SYNTRA 
Limburg. Ben je werknemer en je hebt zelf voor je opleiding gekozen?  
Bestel dan je opleidingscheques op www.vdab.be of bij je plaatselijk  
VDAB-kantoor. Slechts beperkt aantal opleidingen van SYNTRA 
kunnen niet meer met opleidingscheques betaald worden. Surf naar 
www.syntra-limburg.be voor het overzicht 
SYNTRA Limburg is erkend voor het ontvangen van betalingen via 
de KMO ondernemerschapsportefeuille . Meer info op  
www.kmo-portefeuille.be of via ingrid.loos@syntra-limburg.be (011 28 
60 56). 
 
Betalen, hoe doe je dat? 
Je betaalt vóór de start van de cursus, ten laatste bij de start van de 
lessen. 
Dit kan op het secretariaat (cash of met bancontact) 
Het kan ook met een overschrijving op naam van de campus waar je 
een opleiding zal volgen. 
Vermeld de naam van de deelnemer(s) en de cursus(sen)! 
 
GENK: 735-1092900-86 
HASSELT: 451-7605071-15 
NEERPELT/MAASEIK: 735-2341155-48 
TONGEREN: 453-8029631-61 
 
Prijzen, lesdagen en – uren blijven onder voorbehoud en kunnen nog 
gewijzigd worden.  Een opleiding kan niet doorgaan op de voorziene 
campus bij te weinig interesse of andere onvoorziene omstandigheden. 
 
Je kan terecht aan de balie van de campus 
Voor het aanvragen van vrijstellingen en van educatief verlof 
 
Alle opleidingen vind je op www.syntra-limburg.be 
Je kan op de website terecht voor het volledige aanbod van SYNTRA 
Limburg. Een folder aanvragen? Op de hoogte gehouden worden van 
de nieuwe opleidingen? Inschrijven? Een routeplan van een campus 
opzoeken? Het kan op www.syntra-limburg.be! Geen internet? Neem 
contact op met de SYNTRA-campus in jouw buurt. Wij helpen je graag 
verder. 



Infodagen SYNTRA Limburg
VOOR ALLE OPLEIDINGEN IN ALLE CAMPUSSEN i

 

ZATERDAG 28 MEI (14.00-17.00 uur) 
MAANDAG 5 SEPTEMBER  (18.00-21.00 uur) 

Het traject 
 
De wijnbouw zit reeds enkele jaren in de lift.  
Voor sommigen kan wijnbouw een interessante 
professionele nevenactiviteit zijn, anderen zien in 
wijnbouw een volledig nieuwe uitdaging. 
Maar een goede wijngaard starten is niet zo evident, het 
werk in de wijngaard valt niet te onderschatten. Je zal je 
eerst moeten bekwamen in de teelt, het productieproces 
leren én de praktijk in de wijngaard ondervinden. 
Bovendien leer je de basis aangaande het beheer, de 
wetgeving en de (commerciële) bedrijfsvoering met 
betrekking tot de wijngaard. 
Een goede opleiding is dus onontbeerlijk. 
 
Vele wijnboeren zijn klein begonnen en hebben op een 
gegeven moment de stap gewaagd van een kleine 
hobby-wijngaard naar een ondernemend bedrijf. Dit is 
slim beken én op die manier kan je beoordelen of het iets 
voor je is en heb je de tijd om de teelt en de vinificatie 
onder de knie te krijgen. 
 

 
Doelgroep 
 
Iedereen die gepassioneerd met wijnen en vooral de 
productie van wijnen bezig is en de kennis hieromtrent 
wil uitdiepen. 
- Bestaande of startende wijnbouwers 
- Wijnhandelaars / consulenten 
 

 
(Deel)certificaten, getuigschrift 
 
Wanneer je slaagt voor de examens ontvang je op het 
einde van de opleiding een getuigschrift “wijnbouwer 
wijnmaker” 
 
 
 

Beroepskennis 
Wijnbouwer-Wijnmaker 

 
 Wijn leren proeven 

 
 Technologie van de druiventeelt 

o Systematiek van de druif 
o Basis chemie 
o De morfologie en ontwikkeling van de druivelaar 
o Voorbereiding, onderhoud en bemesting van de 

grond 
o Bescherming van de wijnstok 
o De ampelografie van klassieke variëteiten 
o Stekken en opkweken van druivenplanten 
o Oogst 

 
 Wijntechnologie 

o Basis chemie en biochemie 
o De primaire materie 
o De transformatie van de primaire materie 
o Gemeenschappelijke handelingen bij diverse 

vinificaties 
o De élevage van wijn 
o Het conserveren van wijn 
o Ziekten en kwalen 
o Analyse van wijn 

 
 Specifieke bedrijfsvoering, wetgeving en marketing 

o Wetgeving 
o Management en bedrijfsvoering 
o Sectorspecifiek commercieel beleid en 

marketing 
 
 Praktijkmodule i.f.v. de seizoenshandelingen 

o Werk in de wijngaard 
Winterwerkzaamheden 

 Zomerwerkzaamheden 
o Wijnmaken 

Diverse taken doorheen het proces 
wijnmaken 
 

 

Programma  
Wijnbouwer-Wijnmaker 

 

Vestigingswet: 
 
Wie een diploma ondernemingshoofd kan voorleggen 
voldoet aan de vestigingswet. 
Een diploma wordt behaald mits het slagen in 
beroepskennis en in bedrijfsbeheer. 
 
 
Toelatingsvoorwaarden: 
 

 voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht; 
 en/of minimum 18 jaar zijn. 

 
Algemene gegevens in verband met de 
cursus: 

 
Duur: 1,5  cursusjaar  
   24u  wijn leren proeven 
 232u  wijnbouwer-wijnmaker 
     4u  C-proef 
  
 Campus: Hasselt  

1e jaar: 
 Start  19/09/2011 – 18u30 wijn leren proeven 
 Lesmomenten : ma av  
 Start 07/11/2011 – 18u30 wijnbouwer 
 Lesmomenten:  

o ma av 
o za vm praktijk: vanaf februari tot en 

met oktober (incl. zomermaanden!) 
 Deelnameprijs 1e jaar  € 400 
 Deelnameprijs 2e jaar  € 150 

Excl.grondstoffen € 175 totaal 
 

Aanverwanten opleidingen 
Binnen SYNTRA Limburg kun je de volgende 
opleidingen volgen in de sector wijnen: 

- (aspirant) sommelier 
- Sommelier 
- zytholoog 

 

 


