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Aan de Nederlandse wijnopleiders 
 
 
Ons kenmerk: SWON.15011 Leidschendam, 18 december 2015 
 
Geachte opleider, 
 
Eerder dit jaar hebben wij u ingelicht over de wijzigingen in de examenstructuur in de wijnsector. In de 
nieuwe structuur staat de scheiding van verantwoordelijkheden centraal: opleiden, normering en 
examinering zijn gescheiden trajecten. 
 
Inmiddels zijn we alweer een aantal maanden verder. In deze brief geven wij u een update van de 
ontwikkelingen. 
 
Bestuur SDEN 
Op 4 november jl. heeft het bestuur van de Stichting Wijnonderwijs Nederland (SWON) de statuten van 
de Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) vastgesteld. Ook het bestuur is benoemd. 
Vooralsnog bestaat het bestuur van de SDEN uit 3 personen, te weten de heer Frank Jacobs (voorzitter), 
de heer Gerhard Horstink (secretaris/penningmeester) en mevrouw Magda van der Rijst. Het secretariaat 
is ondergebracht bij het secretariaat van de SWON. Het bestuur van de SDEN heeft op haar beurt de 
leden van de Examencommissies benoemd.  
 
Kwaliteitshandboek 
Er is een Kwaliteitshandboek SDEN tot stand gekomen waarin o.a. alle procedures zijn beschreven die 
gelden ten aanzien van het afnemen van examens. Ook de eisen die worden gesteld aan organisaties die 
opleiden voor de SDEN niveaus IV en V worden hierin opgenomen. De voor u relevante pagina’s van het 
handboek zijn binnenkort te raadplegen op de website SDEN.nl.  
 
SDEN.nl 
Om het aanvragen van examens zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk te laten verlopen kan de aanvraag 
straks alleen digitaal worden gedaan. Uw cursist logt in op de website van de SDEN en kan zich op het 
beschermde gedeelte inschrijven voor het examen. Kandidaten die zich aanmelden voor een examen 
worden geregistreerd en gekoppeld aan het afgelegde examen en evt. diploma. Ook kunnen via de site 
betalingen worden verricht. Daarnaast kunnen opleiders ook een groep kandidaten aanmelden.  
Het systeem zal naar verwachting op 1 februari 2016 operationeel zijn. Tot die tijd kunnen 
cursisten/opleiders examens aanvragen op de oude manier. Wel zal ook dan het examen aan de SDEN 
eisen moeten voldoen. Opleiders kunnen SDEN examens aanvragen via info@sden.nl.  
 
De toetswijzers voor niveaus I t/m III zijn vanaf volgende week te raadplegen op www.sden.nl.  
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Wijn.nl 
Vanaf 1 januari 2016 worden alle cursussen die opleiden tot het SDEN examen I t/m V vermeld op Wijn.nl. 
Wij verzoeken u alle relevante informatie over uw cursus door te geven aan info@wijn.nl.  
Deze website wordt beheerd door de SWON en wordt maandelijks door duizenden wijnliefhebbers 
bezocht. 
 
Organisatie en prijzen examens 
Op de niveaus van SDEN III, IV, en V zal de SDEN de examens, in ieder geval voorlopig, zelf gaan afnemen. 
Op de niveaus I en II wordt de keuze aan de opleiders gelaten om het examen zelf te organiseren of om 
dit over te laten aan de SDEN. Indien ervoor wordt gekozen om het examen zelf af te nemen, dan stelt de 
SDEN het examen (niveau I en II), de examinator (niveau II) en de wijn (niveau II) ter beschikking. De 
aanwezigheid van een door de SDEN aangewezen examinator is verplicht bij het examen op niveau II. 
 
Opleiders kunnen de prijzen voor de examens kunt u opvragen via info@sden.nl.  
 
Compensatieregeling 
Wellicht heeft u kosten moeten maken door de overgang van SWEN naar SDEN. Wij zijn bereid om deze 
kosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Graag vernemen wij van u welke kosten u heeft moeten 
maken en waarvoor.  Uw opgave dient voldoende onderbouwd te zijn. U kunt dit doorgeven via 
info@sden.nl.  
 
Enquête leermiddelen 
Er zijn vele reacties ontvangen op onze enquête naar de ontwikkeling van nieuwe leermiddelen.  
Dank voor uw betrokkenheid!   
 
Een meerderheid van de opleiders zegt voorstander te zijn van vernieuwing.  
Er is op dit moment nog geen definitieve beslissing genomen over de wijze waarop dit project zal worden 
uitgevoerd. Indien wordt besloten tot het ontwikkelen van nieuw materiaal zullen opleiders hierbij 
betrokken worden.    
 
Adviesraad 
De SWON is o.a. verantwoordelijk voor het opstellen van de eindtermen, cesuur, certificatieschema en 
kwaliteitshandboek. Ter ondersteuning van de SWON bij het soort projecten waarvoor specifieke kennis is 
vereist, zal een adviesraad worden ingesteld. Ook hiervoor zal aan opleiders om medewerking worden 
gevraagd. 
 
Vragen? 
Indien u vragen heeft over deze brief kunt deze bij voorkeur per e-mail stellen aan Fleur Wallace via 
info@sden.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Burghoorn 
directeur 
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