Toelichting Kwaliteitsregister, PE-punten en dispensatielijst
De titel Register vinoloog mag je voeren als je recentelijk jouw diploma hebt behaald als
Vinoloog van de Wijnacademie. Wil je deze titel na vijf jaar behouden, dan dien je in vijf jaar
tijd minimaal 100 PE-punten te behalen.
Er zijn drie categorieën waarbinnen je PE-punten kunt behalen:
Categorie A: Verplicht vakinhoudelijke categorie Het betreft scholingen en activiteiten
aangeboden door de Wijnacademie of door de Wijnacademie geaccrediteerde opleidingen
of presentaties. Hiervan dien je minstens 50 PE-punten in vijf jaar tijd te behalen.
Categorie B Vrije ruimte: Uiteenlopende activiteiten gerelateerd aan de wijnbranche
kunnen deel uitmaken van categorie B vrije ruimte.
Categorie C: Dispensatie: Het betreft dispensatie voor inhoudelijk werkzaam zijn in de
wijnbranche, in het reguliere onderwijs en het geven van wijncursussen (kennisdeling).

Zie hieronder een uitgebreide toelichting
De handleiding PE-punten en dispensatielijst beoogt richtlijnen en normering aan te geven
voor het toekennen van PE-punten in het Kwaliteitsregister Vinologen.
Vuistregel in categorie A en B is dat 1 PE-punt gelijk staat aan 1 contactuur (scholing,
activiteit).
A. Verplichte vakinhoudelijke categorie (minimaal 50 PE-punten in 5 jaar)
Het betreft scholingen en activiteiten aangeboden door de Wijnacademie of door de
Wijnacademie geaccrediteerde wijnopleiders danwel geaccrediteerde
wijnopleidingen/presentaties.

Het betreft:
• Nascholingen op SDEN4 niveau van de Wijnacademie
• Oinos cursussen van Gerhard Horstink
• Academie voor Gastronomie van Peter Klosse
• Geaccrediteerde presentaties op SDEN4 niveau van de VVN
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Minimaal 50 PE-punten dienen in deze categorie behaald te worden. Van deze 50 PE-punten
mogen maximaal 15 PE-punten verkregen worden door PE-punten uit de dispensatielijst
(categorie C).
•

•
•
•
•

De activiteit is een scholingsactiviteit, te weten een vorm van bij- of nascholing in
georganiseerd verband welke gericht is op het verwerven, verbreden, verdiepen en
onderhouden van relevante kennis en vaardigheden op het werkgebied van
vinologen.
De activiteit is op niveau SDEN 4 of hoger.
De leerdoelen van de activiteit zijn omschreven.
De tijdsbesteding aan de activiteit kan bewezen worden middels deelnemerslijsten of
anderszins.
PE-punten worden toegekend door de Beoordelingscommissie van de Wijnacademie.
Uitsluitend de punten behaald bij de Wijnacademie worden automatisch toegevoegd
in het PE-online systeem. De overige behaalde punten dient u zelf toe te voegen.

Voorbeelden van activiteiten in categorie A:
norm

Vakgerelateerde scholing
en (dag of dagdeel) op
minimaal SDEN 4 niveau
Vanuit nascholing van de
Wijnacademie of één van
de geaccrediteerde
wijnopleiders (zie
hierboven)

1 PE-punt per contactuur

Volgen gastcollege
begeleidingstraject
Magister Vini (SDEN 5)

1 PE-punt per contactuur

Max per 5
jaar

Behalen van een
3 proef- en 7 theorie examens: 7 punten per
module/examen Magister examen. Scriptie: 30 punten. Samen 100.
Vini

100

Wijn-spijs opleiding (5 les
dagen Academie voor
Gastronomie (P. Klosse)

15 punten

15

Oinos 1 en 3 daagse
cursussen

6 punten per dag (is 1 PE punt per contactuur)

15
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B. Vrije ruimte
Uiteenlopende activiteiten gerelateerd aan de wijnbranche kunnen deel uitmaken van
categorie B Vrije ruimte. De tabel geeft een richtlijn van het aantal PE-punten per activiteit.
Minimaal 50 PE-punten dienen in deze categorie behaald te worden. Van deze 50 PE-punten
mogen maximaal 15 PE-punten verkregen worden door PE-punten uit de dispensatielijst
(categorie C).
•

•
•
•
•
•

De activiteit is een scholingsactiviteit, te weten een vorm van bij- of nascholing in
georganiseerd verband welke gericht is op het verwerven, verbreden, verdiepen en
onderhouden van relevante kennis en vaardigheden op het werkgebied van
vinologen.
De activiteit is op niveau SDEN 4 of hoger.
De leerdoelen van de activiteit zijn omschreven.
De tijdsbesteding aan de activiteit kan bewezen worden middels deelnemerslijsten of
anderszins.
PE-punten uit categorie B worden door de Register Vinoloog zelf ingevoerd in het PEonline systeem op de website van de Wijnacademie.
Bewijsstukken van deelname of anderszins kunnen digitaal ingevoerd worden. De
beoordelingscommissie toetst deze activiteiten steekproefsgewijs.

Voorbeelden van activiteiten in categorie B:
• wijncursussen en vakgerelateerde scholingen
• wijnstudiereizen, wijnbeurzen, congressen
• stage/tijdelijk werk in wijnproductie
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Richtlijnen PE-punten activiteiten categorie B
norm

Max per 5
jaar

Vak gerelateerde scholing
1 PE-punt per contactuur en max 6 per dag
(dag of dagdeel) op minimaal
SDEN 4 niveau.
WSET Level 4 (Diploma
Course), Weinakademiker

50 punten: 25 A en 25 B punten

50

Master of Wine

100 punten: 50 A en 50 B punten

100

Bezoek/deelname
wijnbeurzen, symposia,
congressen, seminars *

1 PE-punt per beursdag / symposium / congresdag /
seminar

10

Stage bij wijnproducenten *

4 PE-punt per werkdag met een maximum van 15 punten
in een periode van 5 jaar

20

Wijnstudiereis *

2 PE-punten per studiereis met een maximum van 10 PEpunten in een periode van 5 jaar; bewijslast eigen verslag
en het programma

10

Zelfstudie*

1 PE-punt per uur

5

* Op verzoek van de Register Vinoloog kan de beoordelingscommissie de norm verhogen als
het niveau van de gevolgde activiteit dit toelaat. Toetsing aan minimaal niveau SDEN 4 of
vergelijkbaar is een belangrijk criterium.

C. Dispensatielijst
Het betreft dispensatie voor inhoudelijk werkzaam zijn in de wijnbranche, in het reguliere
onderwijs en het geven van wijncursussen (kennisdeling). PE-punten uit de dispensatielijst
worden door de Register Vinoloog zelf ingevoerd in het PE-online systeem. Bewijsstukken
van deelname of anderszins moeten digitaal ingevoerd worden. De beoordelingscommissie
toetst deze activiteiten steekproefsgewijs.
Van de dispensatielijst kunnen maximaal 15 PE-punten toegewezen worden aan categorie A,
het eventueel resterend aantal punten kan worden toegevoegd aan categorie B.
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Dispensatielijst: voor inhoudelijk werkzaam in de wijnbranche en onderwijs
Norm

Max per 5
jaar

Inhoudelijk
werkzaam in de
wijnbranche

2 PE-punten per kwartaal (> 32 uur/week): 8/jaar, 40 in 5 jaar
1 PE-punten per kwartaal (> 10 en < 32 uur/week) 4/jaar, 20/5jr
2 PE-punten per jaar (< 10 uur/week) 2/jaar, 10/5jaar
Een bewijs dient aangetoond te kunnen worden

40 - 10

Werkzaam in het
reguliere
wijnonderwijs

2 PE-punten per kwartaal (> 32 uur/week)
1 PE-punten per kwartaal (> 10 en < 32 uur/week)
Een bewijs dient aangetoond te kunnen worden

40 - 20

Wijndocent op
SDEN 4 niveau en
hoger of
vergelijkbaar

2 PE-punt per uur

20

Wijndocent op
SDEN 3 niveau

1 PE-punt per uur

15

Kennisdeling,
geven van
proeverijen

1 PE-punt per activiteit

10

Lid van wijnjury,
examencommissie

1 PE-punt per dagdeel

10

Bestuurslid van
1 PE-punt per activiteit
relevante
brancheorganisatie

5

Publiceren in het
vakgebied
(artikelen, boeken,
journalistiek)

15

1 PE-punt voor column (niet op eigen website)
5 PE-punten voor artikel tot 5 pagina’s
Een bewijs dient aangetoond te kunnen worden
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