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Hoe werk je met een keuzedeel?
In iedere opleiding volg je een aantal keuzedelen. Ze zijn bedoeld om je beter op
de arbeidsmarkt voor te bereiden. Je school bepaalt het aanbod waaruit je kunt
kiezen en wanneer je zo’n keuzedeel kunt volgen.
Hoelang je aan een keuzedeel werkt, varieert: 240, 480 of 720 studiebelastingsuren
(SBU). Die informatie vind je in de inleiding Over dit keuzedeel, waarmee elk
keuzedeel begint.
Waar en wanneer je aan een keuzedeel werkt, bepaalt je school. Dat kan op school
zijn, op je stageadres of thuis. Meestal zal het een mix van deze drie zijn.

Inleiding
Een keuzedeel van Edu’Actief begint met een introductie. Dat kan naast een korte
inleiding bijvoorbeeld een filmpje zijn over iemand die binnen zijn werkveld te
maken krijgt met de inhoud van dit keuzedeel. Vervolgens vind je vermeld uit
welke onderwerpen (leereenheden) het keuzedeel bestaat.

Uitdaging
In elk keuzedeel werk je stap voor stap toe naar een eindopdracht: de uitdaging,
waarvoor je de stof van het gehele keuzedeel gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan
om de verzorging van een wijnproeverij met bijpassende hapjes, een compleet
ondernemersplan voor een startup, een gevuld zorgdossier waarin je hebt
gedocumenteerd welke begeleiding je een cliënt hebt gegeven en wat de
resultaten waren, etc. Je werkt in een aantal stappen naar de eindopdracht toe.
Elke stap levert per leereenheid ten minste één beroepsproduct op, dat wil zeggen
een document, een (video)verslag van een gesprek of een fysiek product zoals je
dat ook in de beroepspraktijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld een wijnkaart zijn of
het financiële hoofdstuk van een ondernemingsplan.

Resultaten
Daarna vind je een beschrijving van de doelen waaraan je gaat werken: een
opsomming van de resultaten aan het eind van het keuzedeel.

Beoordeling
Je werkt individueel en soms samen met medestudenten aan je opdrachten. De
beoordeling van je werk gebeurt op verschillende manieren en momenten. Het
kan zijn dat je een of meer kennistoetsen maakt die mee tellen in de
eindbeoordeling. Je zult ook een beoordeling krijgen van de beroepsproducten
die je tijdens dit keuzedeel oplevert. En natuurlijk wordt je eindopdracht
beoordeeld. Je vindt de beoordelingscriteria telkens kort beschreven in de inleiding
Over dit keuzedeel op elke leereenheid. Hoe zwaar een onderdeel meetelt, hoor
je van je docent.
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Oriëntatieopdrachten
Voordat je met de eerste leereenheid van een keuzedeel begint, maak je een
aantal opdrachten waarmee je je nader op de stof oriënteert. Zo verken je het
terrein van dit keuzedeel.

Bronnen en verwijzingen
In dit keuzedeel vind je verwijzingen naar bronnen. Deze kun je herkennen aan
een icoontje. Dit kan een theoriebron zijn, een internetlink of een filmpje. Zo zien
de icoontjes eruit:

Internetsite

Theoriebron

Filmpje

De theoriebronnen op alfabetische volgorde vind je na de opdrachten in dit boek.
Je kunt de inhoudsopgave gebruiken om de juiste bronnen snel te vinden.

Let op!
Bronnen worden op verschillende manieren bij de opdrachten aangegeven:
1. bron voor een opdracht.

In dit geval is de theoriebron van toepassing op de daaropvolgende opdrachten.
2. bron in een opdracht.

In dit geval is de theoriebron alleen van toepassing op deze specifieke opdracht.
Wordt er in een opdracht geen bron aangegeven, maar heb je wel bepaalde
informatie nodig, dan zoek je de informatie in een van de eerder genoemde
bronnen binnen deze leereenheid.

De video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks en bronnen kun je vinden in de
digitale leeromgeving. Hier vind je ook de digitale versie van dit keuzedeel.

Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
Volg de stappen om toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal.

Voor het gebruik van de digitale leeromgeving heb je een tablet, computer of
mobiele telefoon met internettoegang nodig. Je werkt je opdrachten uit op papier
of digitaal.
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1. Over dit keuzedeel

Inleiding

Met dit keuzedeel doe je de basiskennis en de benodigde ervaring op waarmee
je gasten kunt helpen bij het kiezen van een passende wijn bij een gerecht. Je
gasten voelen zich verwend als je hun goed kunt adviseren en tegelijk kunt
entertainen met een goed verhaal over wijn–spijscombinaties. Door je te verdiepen
in mooie wijn-spijscombinaties vergroot je je eigen kennis, vakmanschap en
creativiteit.

Je hebt voor dit keuzedeel 240 SBU en het bestaat uit drie leereenheden:
1. Kennismaken met wijn
2. De achtergronden van wijn
3. Een proeverij verzorgen.

Hoe wordt het wijnjaar 2015?

De uitdaging
Je gaat de smaken en achtergronden ontdekken van wijn en combinaties maken
van wijn en gerechten. Om dit te bereiken ga je kennis verzamelen, smaken
analyseren en veel proeven. Sommige opdrachten voer je alleen uit, maar je werkt
ook samen met een aantal medestudenten. Je doorloopt aan de hand van een
aantal grote opdrachten alle stappen die nodig zijn. Van het uitwerken van de
verschillende wijnstijlen tot het organiseren van een wijnproeverij.

Veel zul je zelf gaan uitzoeken. Op internet vind je de nodige informatie, die je
wel moet leren beoordelen op betrouwbaarheid en volledigheid. Natuurlijk krijg
je ook hulp: informatiebronnen die al zijn voorgeselecteerd of een masterclass
van je docent of een gastdocent.

Wijnoverzicht

Tip! Je kunt gedurende de uitwerking van dit keuzedeel veel informatie vinden
over wijn op de website Wijnoverzicht.
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De resultaten
- Je kunt de wijntypes en wijnstijlen van gangbare restaurantwijnen beschrijven.
- Je kent enkele belangrijke factoren die de wijnstijl bepalen.
- Je kunt de belangrijkste druivenrassen benoemen.
- Je kunt een aantal basissmaken van wijn onderscheiden.
- Je kent de meest gangbare taal en begrippen in de wereld van de wijn.
- Je kent enkele belangrijke wijnproductiegebieden.
- Je kent de belangrijkste eisen van de etiketteringvoorschriften.
- Je kent de basis van wijn-spijscombinaties.
- Je hebt kennis van eenvoudige gastronomische proefnotities.
- Je kunt de meest voorkomende wijn-spijscombinaties omschrijven.

Beoordeling
• kennistoetsen
• beroepsproducten die je oplevert en presenteert
• de uitdaging: het organiseren van een eenvoudige wijnproeverij.

Soms gebeurt de beoordeling alleen door je docent, soms door een jury van mensen
van je school en uit het bedrijfsleven. De eindbeoordeling wordt opgenomen als
bijlage bij je diploma en kun je gebruiken voor je cv.

1.1 Oriëntatie

Je gaat alvast wennen aan het proeven van wijn en je bewust worden van de
geuren en smaken die je waarneemt. Zo leg je een basis voor de uitwerking van
de rest van het keuzedeel. Dit is je kick-off bij het bestuderen van en het werken
met wijn.

Opdracht 1: Een voorproefje

Je gaat een voorproefje doen en samen in de wijnsferen komen.

Vorm een groepje met vier tot vijf medestudenten.

Koop de volgende drie witte wijnen:
• een fles riesling uit de Elzas
• een fles chardonnay uit Chili
• een fles moscato d’Asti uit Italië.

1. Proef met je medestudenten de wijnen in diezelfde volgorde.
2. Maak van elk etiket een foto.
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3. Noteer bij elke wijn welke kleur, geur en smaak je hebt waargenomen.
4. Maak een document met de foto’s van de etiketten en schrijf bij elk etiket je

proefnotities.

Opdracht 2: Eigenschappen

Je gaat je oriënteren: Je gaat op zoek naar de kennis die je al hebt over wijn.

Interview Ilja Gort met topkok George Blanc

a. Ilja Gort is een Nederlander die een wijngaard exploiteert in Frankrijk. Bekijk
zijn interview met de topkok Georges Blanc. Waarom maakt hij zo’n punt van
slurpen, denk je?

Nieuwsbrief Slurp

Tip
Ilja Gort geeft eens per twee maanden de nieuwsbrief uit ‘Slurp’ uit, met de laatste
nieuwtjes en veel mooie foto’s. Je kunt je abonneren op deze gratis nieuwsbrief.

b. Waarom heb jij gekozen voor het keuzedeel ‘Wijn’? Motiveer je antwoord.

c. Kijk eens goed naar jezelf:
• Wat weet je al over wijn en de combinatie van wijn en gerechten?
• Welke ervaring heb je al met het proeven van wijn en het geven van een

wijnadvies?
• Hoe goed kun jij je wijnverhaal vertellen aan gasten?
• Wat denk je verder nodig te hebben om zelfverzekerd een wijnadvies aan

gasten te kunnen geven?

Werk de vragen met jouw antwoorden uit in een reflectieverslag. Lever het
verslag in bij je docent.
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2. Kennismaken met wijn

Inleiding

Er wordt vaker en meer wijn gedronken dan vroeger. Steeds meer mensen tonen
interesse in wijn en willen ook meer weten van de achtergronden. De gemiddelde
restaurantgast heeft vaak al de nodige basiskennis. Je legt in deze module de basis
voor het geven van een goed wijnadvies. Je maakt kennis met de factoren die de
smaak en kwaliteit van wijn bepalen en je gaat zelf proeven en beleven. Natuurlijk
gaat het ook over alcohol en de effecten ervan op het lichaam. Met jouw kennis
word je een prettige gesprekspartner voor gasten die een goed wijnadvies willen.

De resultaten
- Je kunt de wijntypen en wijnstijlen van gangbare restaurantwijnen beschrijven.
- Je kent enkele belangrijke factoren die de wijnstijl bepalen.
- Je kunt de belangrijkste druivenrassen benoemen.
- Je kunt een aantal basissmaken van wijn onderscheiden.
- Je kent de meest gangbare taal en begrippen in de wereld van de wijn.

De beoordeling
• Onderzoek restaurantwijnen
• Een digitaal ‘Wijnbrein’
• Vinificatiemethoden in beeld
• Document Proeverij organiseren.

2.1 Kennismaken met wijn

Opdracht 1: Coaches

Het is fijn en leerzaam als er mensen in je omgeving zijn die met je kunnen
meedenken en die je feedback kunnen geven: coaches dus. Denk aan inhoudelijke
vragen over wijn en de combinaties van wijn met gerechten.

a. Kijk of er in je omgeving een goede wijnhandel is. Loop daar eens binnen en
vraag of je af en toe langs mag komen als je vragen hebt over wijn. Vaak worden
bij wijnhandelaren ook gratis proeverijen gehouden voor vaste klanten. Vraag
of je daaraan mag deelnemen.
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b. Zoek één of meer betere restaurants in je omgeving. Vraag ook hier of je af en
toe langs mag komen met vragen over wijn–spijscombinaties.

Tip! Vergeet niet om te vragen wat de beste momenten zijn en of je eventueel van
tevoren een afspraak moet maken.

c. Zijn er nog andere mensen in jouw omgeving die je kunnen helpen met je
persoonlijke ontwikkeling in de wereld van wijn?

Opdracht 2: Een proefgroep samenstellen

Als je wilt werken met en praten over wijn, heb je basiskennis nodig. Daaraan
werk je in deze leereenheid Zo ontdek je veel over de aspecten die invloed hebben
op de smaak van wijn. Tijdens het hele keuzedeel werk je aan je ontwikkeling van
kennis en vaardigheden om adviesgesprekken te kunnen voeren over wijn en de
combinatie van wijn en gerechten. Dat doe je met een aantal medestudenten.

a. Vorm in overleg met je docent een groep van vier tot maximaal zes studenten.
Met deze groep ga je verschillende opdrachten uitwerken en vorm je een
proefgroep. Met de proefgroep organiseer je ongeveer eenmaal per twee
weken een kleine proeverij.

b. Kijk samen wie jullie tips kan geven bij het uitwerken van opdrachten en het
organiseren van de proeverijen. Dit kan iemand zijn uit de wijnwereld, uit de
restaurantwereld of een docent.

c. Richt een online werkruimte in waarin jullie samen aan stukken kunnen werken,
ideeën kunnen uitwisselen, informatie kunnen delen en afspraken kunnen
maken. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld GoogleDocs, OneDrive of Dropbox.

d. Denk na over de plaats waar jullie samen kunnen komen om een proeverij te
houden en ervaringen te delen. Vaak rouleren proefgroepen bij deelnemers
thuis, maar in overleg met je docent kan dit ook op school. Stem het voorstel
van de groep af met je docent.

Opdracht 3: Omgaan met alcohol

Als je gaat werken met wijn en veelvuldig wijn gaat proeven, heb je direct te
maken met de effecten van alcohol op je lichaam. Tijdens een wijnproeverij staan
er altijd spuugpotten klaar. Wijn proef je met je mond. Wat je doorslikt is de
alcohol. Alcohol beïnvloedt je stemming en heeft een nadelige invloed op je
proefvermogen. Bewust met alcohol omgaan is daarom belangrijk.

Maak je keus
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a. Inventariseer voor jezelf hoe je nu met alcohol omgaat. Drink je alcohol? Hoe
vaak drink je alcohol? Doe je dit alleen of met vrienden en familie? Doe de
zelftest ‘Maak je keus’.

Op deze website kun je ook zien wat groepsdruk doet als je voor de keuze staat
om te proeven of te drinken.

Alcohol en hersenen

b. Als je regelmatig (te veel) alcohol gebruikt, heeft dit effect op de ontwikkeling
van je hersenen. Bekijk de video ‘Alcohol en hersenen’ en zie wat er kan
gebeuren.

c. Bespreek jullie bevindingen met je docent en medestudenten. Welke tips en
tops kun je benoemen om verantwoord met alcohol om te gaan? Maak een
lijst van deze tips en tops.

Opdracht 4: Onderzoek restaurant wijnen

Wat is wijn?

Wijntypen en wijnstijlen

Als je aan de slag gaat met wijn, heb je basiskennis nodig. Bijvoorbeeld: wat is
wijn volgens de wet en hoe wordt wijn gemaakt? Werk deze opdracht samen met
je proefgroep uit.

a. Lees de theoriebronnen ‘Wat is wijn’ en ‘Wijntypen en wijnstijlen’.

b. Beschrijf in je eigen woorden wat wijn is volgens de wijnwetgeving, het
Wijnbesluit.

c. Zoek op internet een aantal restaurants waar je de wijnkaart online kunt
bekijken. Zoek vijf voorbeelden van wijnen die passen bij de wijntypen en noteer
deze in een document. Noteer vervolgens bij elke wijn wat de wijnstijl is.
Vermeld daar ook bij of de wijn uit de ‘oude’ of de ‘nieuwe’ wijnlanden komt.

Het document kun je later in dit keuzedeel gebruiken als basis voor een
presentatie.

Lever het verslag in. Het onderzoek naar restaurantwijnen wordt beoordeeld
door je docent.
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Opdracht 5: Wijnbrein

De belangrijkste druivenrassen

De meeste wijnlanden hebben eigen druivenrassen of geven een eigen naam aan
de oorspronkelijke rassen. De Franse pinot noir wordt bijvoorbeeld in Duitsland
spätburgunder genoemd.

Deze opdracht richt zich op de belangrijkste oorspronkelijke rassen uit Frankrijk.
In de bronnen die bij de leereenheid horen vind je tal van druivenrassen met een
korte omschrijving. Meer details voor de uitwerking van de opdracht zoek je op
internet.

a. Maak voor jezelf een document aan in Word. Maak in het document een tabel
met de volgende titels in de kolom.

BijzonderhedenSmaakkenmerkenStrekenWijnstijlWijntypeKleur
druif

Druif

Dit is de basis voor je digitale ‘Wijnbrein’. In je wijnbrein kun je de kenmerken
van de verschillende druivenrassen noteren.

b. Zoek zo veel mogelijk informatie over de belangrijkste druivenrassen en vul je
‘Wijnbrein’ alvast met deze informatie. Per druivenras maak je één pagina.

Bijzonder-
heden

Smaak-
kenmerken

StrekenWijn-
stijl

Wijn-
type

Kleur
druif

Druif

Goudgele
wijn met
zuur-zoetbalans

Fris, bloemig,
lychee,
aromatisch

Languedoc-
Roussillon

ZoetLikeurwijnWitMuscat

Vinificatie:Combinaties:

gisting
gestopt
met alcohol

gerookte zalm
sommige
schimmelkazen

(vin doux
naturel)

fruitdesserts
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De volgende druivenrassen moet je opnemen in je wijnbrein:

•• chardonnaycabernet
sauvignon • sauvignon

blanc• cabernet franc
• riesling• merlot

• pinot noir • gewürztraminer
• pinot blanc• grenache

• syrah • muscat
•• muscadet.gamay

Maak een pdf van je Wijnbrein en lever die in bij je docent. Deze opdracht
wordt beoordeeld door je docent.

Opdracht 6: Onderzoek naar vinificatiemethoden

Wijn maken

Als je wilt werken met en praten over wijn, heb je basiskennis nodig. Net als bij
het bereiden van een gerecht heeft ook de bereiding van wijn een aantal
ingrediënten en een recept. De bereiding van wijn wordt vinificatie genoemd en
bepaalt mede de smaak van de wijn.

a. Verdiep je in de stappen van de vinificatie (het maken van wijn) op hoofdlijnen.
Doe dit voor rode wijn, witte wijn, rosé en zoete witte wijnen.

Beschrijf kort het gistingsproces.

b. Werk de vinificatie van elk wijntype apart uit in een presentatie, waarin je de
verschillende stappen duidelijk weergeeft. De presentatie ga je verderop in dit
keuzedeel nog weer gebruiken.

Hoe je presenteert is aan jou. Dit kan in een schema, een mindmap of
bijvoorbeeld met sheets. Zoek op internet naar passende afbeeldingen om je
verhaal te illustreren.

Lever de presentatie in. Deze opdracht wordt beoordeeld door de docent.

Opdracht 7: Wijn proeven

Zintuigentest

Als je gaat proeven, gebruik je niet alleen je mond, maar al je zintuigen. Je
waarnemingen in smaak, geur en kleur leg je vast in proefnotities. Je kunt in eerste
instantie gebruikmaken van algemene termen die gehanteerd worden bij het
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proeven van wijn. Door meer te proeven, ontwikkel je een eigen set van termen
die bij je passen. Iedereen heeft een eigen persoonlijke benaming voor dat wat
hij ruikt of proeft.

a. Om je te laten ervaren wat je zintuigen doen als je gaat proeven, doe je met
je medestudenten de zintuigentest. Lees de theoriebron ‘Zintuigentest’ en doe
één of meerdere testjes met willekeurige personen.

Wat valt je op?

Ruiken en geurgroepen

Proeven

b. Bestudeer de bronnen ‘Ruiken en geurgroepen’ en ‘Proeven’. Hier ontdek je
meer over geuren en smaken en hoe je het best wijn kunt proeven.

Vat je ervaringen samen in een kort verslag in Word en beantwoord daarnaast
de volgende vragen:
• Wat waren voor jou de eyeopeners?
• In hoeverre verwacht je dat deze kennis en ervaring je gaan helpen bij het

proeven van wijn en gerechten?

Opdracht 8: Proeverij organiseren

Een proeverij organiseren

Proeverijen lopen vanaf nu als een rode draad door je opleiding. Hierdoor krijg
je ervaring in het proeven en het onderscheiden van smaken.

a. Je gaat samen met je proefgroep een aantal wijnproeverijen organiseren met
vier of vijf wijnen. De bron ‘Proeverij organiseren’ helpt je bij de organisatie
en het uitvoeren van een proeverij.

b. Overleg met je docent welke rassen en volgorde jullie gaan hanteren. Ontdek
de wijnstijlen, wijntypen en smaakverschillen. Maak een planning samen met
je docent.

Let op!
Voor de eerste twee proeverijen kies je wijnen van hetzelfde druivenras. Nadat de
druivenrassen zijn doorgeproefd, kunnen jullie bij elke volgende proeverij een nieuw
stapje maken. Proef dan enkele wijnen van hetzelfde Chateau of Domaine en vergelijk
de jaartallen. Zo kun je ook de verschillen ontdekken van bijvoorbeeld de
weersinvloeden in een bepaald jaar.
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Hulplijst voor proefnotities en proefformulier

c. Tijdens elke proeverij maak je proefnotities van de wijnen die je proeft. Maak
gebruik van de gegeven geurgroepen en smaakomschrijvingen uit de bron
‘Hulplijst voor proefnotities en proefformulier’. Hoe meer je proeft, hoe meer
je eigen geuren en smaken zult ontwikkelen en herkennen.

Maak met je proefgroep een proefformulier dat je telkens kunt gebruiken
tijdens de proeverijen. Informatie uit het proefformulier kun je ook gebruiken
om je eigen Wijnbrein aan te vullen.

d. Maak een document waarin je beschrijft wat je nodig hebt en waar je op moet
letten bij het organiseren van een proeverij.

e. Zet de stappen die je hanteert bij het wijn proeven in de juiste volgorde.

Uitspugen
Proeven
Proefnotitiesmaken
Kijken naar kleur, helderheid en tranen op het glas
Ruiken aan de wijn
Afdronk waarnemen
Walsen om zuurstof toe te voegen
Opnieuw ruiken

f. Voordat je met je proefgroep de eerste proeverij gaat organiseren, bespreken
jullie de voorbereiding met de docent. Voor dit gesprek moet je de volgende
documenten inleveren:
• planning proeverijen
• proefformulier
• standaard voorbereiding proeverij.

Deze documenten worden beoordeeld door de docent.

Opdracht 9: Wijn proeven

a. Samen met je proefgroep heb je een proeverijplanning opgesteld. Volg deze
planning en bereid elke proeverij goed voor.

b. Maak van elke wijn die je proeft proefnotities. Gebruik hiervoor het door jullie
ontwikkelde format.

c. Verwerk van elke wijn jouw bevindingen in je Wijnbrein. Je mag zelf bepalen
hoe je dat verwerkt.
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