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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding – referentiekader 

De opleiding Technicus in fermentatieprocessen - wijnen hoort thuis in het studiegebied CHEMIE. 
Deze opleiding verzekert kennis en vaardigheden in het kader van productieprocessen van levens-
middelen op basis van fermentatie, toegespitst op de productie van alcoholische dranken, meer be-
paald wijnen. 
 
Er is geen beroepscompetentieprofiel beschikbaar. Dit opleidingsprofiel werd afgeleid van de ROME-
fiche

1
 Fermentation de boissons alcoolisées (A1413). Deze fiche omvat zowel de vaktechnische com-

petenties als de competenties nodig voor het commercieel, administratief en boekhoudkundig ma-
nagement van een bedrijf. Dit opleidingsprofiel richt zich enkel op de vaktechnische competenties. 
 
Een technicus in fermentatieprocessen van alcoholische dranken staat in voor de uitvoering en super-
visie van het productieproces van één of meerdere types van alcoholische dranken: bieren, wijnen, 
destillaten, likeuren,…  Hij houdt daarbij rekening met de van toepassing zijnde reglementering inzake 
productie, hygiëne en voedselveiligheid en met de kwaliteitseisen van het bedrijf, alsook met een 
eventuele erkenning als streekproduct. 
 
Een technicus in fermentatieprocessen van alcoholische dranken kan aan de slag in bierbrouwerijen 
en bij wijn- en likeurproducenten, zowel bij artisanale als industriële bedrijven. Het werk van een tech-
nicus in fermentatieprocessen varieert afhankelijk van het type alcohol (bier, wijn, likeuren) en afhan-
kelijk van de organisatievormen (artisanale productie versus geautomatiseerde procédés,…). 
 
Dit opleidingsprofiel omvat de basiscompetenties voor het begrijpen, opvolgen en bijsturen van alco-
holische fermentatieprocessen. Deze algemene basiscompetenties worden in dit opleidingsprofiel 
gekaderd in en toegepast op het productieproces van wijnen. Een groot aantal inzichten en vaardig-
heden zijn gemeenschappelijk voor de productieprocessen van alcoholische dranken in het algemeen. 
Dit opleidingsprofiel omvat dan ook een groot aantal basiscompetenties en modules die gemeen-
schappelijk zijn met de Technicus in fermentatieprocessen – bieren en met de Technicus in fer-
mentatieprocessen – destillaten en likeuren. 
 
De basiscompetenties, zoals die in dit opleidingsprofiel aan bod komen, werden gevalideerd door de 
Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd.  
 

1.2 Inhoud 

Na deze opleiding kan de cursist  

 het productieproces van een alcoholische drank beschrijven en verklaren, van grondstof tot 
eindproduct; 

 de fermentatie opvolgen; 

 staalnames en controletests uitvoeren en analyseren; 

 op basis van staalnames en controletests, desgewenst additieven toevoegen (suikers, zuren, 
gist, hop,…) afhankelijk van de basisgrondstof; 

 het brouwsel finaliseren (filteren, klaren, gistresten verwijderen,…); 

 bottelen; 

 de afgewerkte producten klaarmaken voor bewaring en/of verkoop; 

 de normen voor hygiëne bij het omgaan met voedingsproducten toepassen (HACCP); 

 de van toepassing zijnde accijnswetgeving implementeren; 

 de nodige stappen zetten om desgewenst een label of een erkenning als streekproduct aan te 
vragen; 

 de werkplek organiseren en onderhouden; 

 productiemachines of –apparatuur bedienen; 

                                                      
1
 ROME: Répertoire Opérationnel des Métiers et Emplois.  
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 het materiaal en de lokalen schoonmaken en ze proper en hygiënisch houden; 

 de basistechnieken en –inzichten inzake de productie van alcoholische dranken in de praktijk 
toepassen bij het maken van wijn. 

 
De cursist leert hierbij ook rekening te houden met de van toepassing zijnde reglementering inzake 
veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. 

1.3 Certificering 

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. 
 
De opleiding leidt tot het certificaat TECHNICUS IN FERMENTATIEPROCESSEN - WIJNEN. 

1.4 Niveau 

De opleiding situeert zich op het niveau secundair volwassenenonderwijs. 

1.5 Duur 

De opleiding Technicus in fermentatieprocessen - wijnen omvat in totaal 400 lestijden. 

1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied 

Nr. Opleidingen Code Lest. Ref.kader Reglemen-
tering 

1 Procesoperator chemie BO CH 001 600 SERV-BCP 
(WB/2006/4665/29) 
(na valid. door fe-
deratie) 

 

2 Farmaceutisch technisch assis-
tent  

BO CH 002 1040 KB 050297  KB 050297 

3 Technicus in fermentatiepro-
cessen  – bieren 

BO CH 003 420 ROME-fiche A1413 
+ validering FBB 

 

4 Technicus in fermentatiepro-
cessen – wijnen 

BO CH 004 400 ROME-fiche A1413 
+ validering BFWG 

 

5 Technicus in fermentatiepro-
cessen – destillaten en likeu-
ren 

BO CH 005 400 ROME-fiche A1413 
+ validering BFWG 

 

6 Technicus in fermentatiepro-
cessen - zuivel 

BO CH 006 320 ROME-fiche A1412 
+ validering BCZ 

 

1.7 Modules 

Naam Code Lestijden 

Basiskennis grondstoffen en fermentatieprocessen M CH G026 160 

Hygiëne- en kwaliteitscontrole M CH G027 40 

Veiligheids- en milieuwetgeving M CH G028 20 

Accijnswetgeving M CH G029 20 

Labo fermentatie – stille wijnen M CH 033 80 

Labo fermentatie – mousserende en versterkte wijnen M CH 034 80 
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1.8 Leertraject 

Basiskennis 

grondstoffen 

en fermentatie-

processen

160

Hygiëne- en 

kwaliteitscontrole

40

Veiligheids- en 

milieuwetgeving

20
Labo 

fermentatie -  

stille wijnen

80

Labo 

fermentatie – 

mousserende en 

versterkte wijnen

80

Accijns-

wetgeving

20

TECHNICUS IN 

FERMENTATIE-

PROCESSEN – 

WIJNEN

400 LT

 

1.9 Sleutelvaardigheden 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Accuratesse 
Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een 
taak nauwkeurig te voltooien. 

SV02 

Doorzettingsvermogen 
In staat zijn om, ondanks, moeilijkheden, op een doel 
gericht te blijven. 

SV09 

Flexibiliteit 
In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende om-
standigheden, onder meer middelen, doelen, mensen 
en procedures. 

SV12 

Kunnen omgaan met infor-
matie 

In staat zijn om informatie te verzamelen, te verwerken 
en te verstrekken. 

SV16 

Leergierigheid 
In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen. 

SV19 

Omgaan met stress 

In staat zijn te leven met een aanvaardbare werkdruk, 
ook in moeilijke arbeidsomstandigheden (onder meer 
aard van het werk, de werkomgeving, tegenslagen en 
kritiek). 

SV21 

Zelfstandigheid 
In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht ge-
durende lange tijd aan een taak te werken. 

SV32 

Zelfvertrouwen 
In staat zijn om een taak aan te pakken vanuit geloof in 
eigen kennen en kunnen. 

SV33 
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2 Basiscompetenties 

2.1 Fermentatieprocessen begrijpen, opvolgen en bijsturen 

Code  Basiscompetenties 

 De cursist kan 

CH 004 BC 001 de principes van alcoholische fermentatie beschrijven. 

CH 004 BC 002 de chemische eigenschappen van de te gebruiken grondstoffen beschrijven. 

CH 004 BC 003 de chemische componenten van te gebruiken grondstoffen situeren in het produc-
tieproces. 

CH 004 BC 004 de bewerkingen om grondstoffen gebruiksklaar te maken verklaren. 

CH 004 BC 005 het verloop van het fermentatieproces in het productieproces kaderen. 

CH 004 BC 006 de voorbehandelingen voor de gistpropagatie beschrijven.  

CH 004 BC 007 een stappenplan opstellen om een mengsel te vergisten. 

CH 004 BC 008 de juiste vergistingsmethode kiezen. 

CH 004 BC 009 controletests of metingen uitvoeren. 

CH 004 BC 010 controletests of metingen analyseren. 

CH 004 BC 011 het verloop van de gistpropagatie interpreteren. 

CH 004 BC 012 op basis van analyse, desgevallend ingrediënten en/of additieven toevoegen. 

CH 004 BC 013 smaken en eigenschappen onderscheiden. 

CH 004 BC 014 smaken en eigenschappen proeven. 

CH 004 BC 015 smaken en eigenschappen verklaren. 

CH 004 BC 016 een bestaand productieschema van een alcoholische drank interpreteren. 

CH 004 BC 017 een nieuw productieschema van een alcoholische drank opstellen. 

CH 004 BC 018 na een analyse een productieschema desgevallend bijstellen. 

CH 004 BC 019 verzadigingsmethoden beschrijven. 

CH 004 BC 020 de verschillende klaringsmethoden onderscheiden. 

CH 004 BC 021 het product finaliseren. 

CH 004 BC 022 een laboverslag interpreteren.  

CH 004 BC 023 een bottellijn beschrijven. 

CH 004 BC 024 het productieproces van een alcoholische drank beschrijven. 

2.2 Stockage 

Code  Basiscompetenties 

 De cursist kan 

CH 004 BC 025 de bewaarcondities van verschillende alcoholische dranken beschrijven. 

CH 004 BC 026 de gepaste bewaarcondities voor verschillende alcoholische dranken creëren. 

CH 004 BC 027 de bewaarcondities bewaken en zo nodig bijsturen. 

CH 004 BC 028 afgewerkte producten voor bewaring en/of verkoop klaarmaken. 

2.3 Materiaal en materieel 

Code  Basiscompetenties 

 De cursist kan 

CH 004 BC 029 de belangrijkste machines en/of –apparatuur voor de productie van alcoholische 
dranken beschrijven. 

CH 004 BC 030 productiemachines en/of –apparatuur instellen en bedienen. 

CH 004 BC 031 de belangrijkste meet- en controleapparaten in het productieproces van een alco-
holische drank beschrijven. 

CH 004 BC 032 meet- en controleapparaten gebruiken. 
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2.4 Hygiëne, voedselveiligheid en milieu 

Code  Basiscompetenties 

 De cursist kan 

CH 004 BC 033 de HACCP-regeling implementeren. 

CH 004 BC 034 de noodzakelijke hygiëne in de werkomgeving toepassen. 

CH 004 BC 035 een hygiëneplan opstellen. 

CH 004 BC 036 de voedselveiligheidsreglementering in de werkomgeving implementeren. 

CH 004 BC 037 de persoonlijke veiligheidsreglementering implementeren. 

CH 004 BC 038 de milieuwetgeving implementeren. 

CH 004 BC 039 de wetgeving inzake etikettering implementeren. 

2.5 Specifieke wetgeving 

Code  Basiscompetenties 

 De cursist kan 

CH 004 BC 040 de accijnswetgeving raadplegen. 

CH 004 BC 041 een accijnsaangifte uitvoeren. 

CH 004 BC 042 de accijnsadministratie uitvoeren. 

CH 004 BC 043 het verschil tussen een beschermde oorsprongsbenaming, een beschermde geo-
grafische aanduiding en een gegarandeerde traditionele specialiteit aangeven. 

CH 004 BC 044 de richtlijnen om een beschermde oorsprongsbenaming, een beschermde geogra-
fische aanduiding en/of een gegarandeerde traditionele specialiteit aan te vragen, 
raadplegen. 

2.6 Praktijk fermentatieprocessen - wijnmaken 

Code  Basiscompetenties 

 De cursist kan 

CH 004 BC 045 de noodzakelijke grondstoffen kiezen. 

CH 004 BC 046 de hoeveelheden van de nodige grondstoffen uitrekenen. 

CH 004 BC 047 de voorbehandelingen voor de gistpropagatie uitvoeren. 

CH 004 BC 048 het verloop van de gistpropagatie opvolgen. 

CH 004 BC 049 eenvoudige metingen op de gisting uitvoeren. 

CH 004 BC 050 verzadigingsmethoden toepassen. 

CH 004 BC 051 een wijn klaren. 

CH 004 BC 052 het botteltijdstip  op basis van de gedane metingen bepalen. 

CH 004 BC 053 het productieproces voor een stille wijn opstellen. 

CH 004 BC 054 zelfstandig het productieproces van een stille wijn uitvoeren. 

CH 004 BC 055 het productieproces voor een mousserende wijn opstellen. 

CH 004 BC 056 het productieproces voor een versterkte wijn opstellen. 

CH 004 BC 057 zelfstandig het productieproces van een mousserende wijn uitvoeren. 

CH 004 BC 058 zelfstandig het productieproces van een versterkte wijn uitvoeren. 

CH 004 BC 059 bottelen. 

CH 004 BC 060 de bewaarcondities van verschillende wijnsoorten respecteren. 
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3 Modules 

3.1 Module Basiskennis grondstoffen en fermentatieprocessen - M CH G026 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module maakt de cursist kennis met de grondstoffen en de apparatuur voor de productie van 
alcoholische dranken. Hij verwerft de nodige basiskennis van en inzichten in fermentatieprocessen. Hij 
leert de verschillende stappen in het productieproces van een alcoholische drank onderscheiden en 
de kwaliteit van het proces bewaken en opvolgen. 

3.1.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.1.3 Studieduur 

160 Lt 

3.1.4 Basiscompetenties 

Module Basiskennis grondstoffen en fermentatieprocessen Code  

De cursist kan  

de principes van alcoholische fermentatie beschrijven. CH 004 BC 001 

de chemische eigenschappen van de te gebruiken grondstoffen beschrij-
ven. 

CH 004 BC 002 

het productieproces van een alcoholische drank beschrijven. CH 004 BC 024 

de chemische componenten van te gebruiken grondstoffen situeren in het 
productieproces. CH 004 BC 003 

de bewerkingen om grondstoffen gebruiksklaar te maken verklaren. CH 004 BC 004 

het verloop van het fermentatieproces in het productieproces kaderen. CH 004 BC 005 

de voorbehandelingen voor de gistpropagatie beschrijven.  CH 004 BC 006 

een stappenplan opstellen om een mengsel te vergisten. CH 004 BC 007 

de juiste vergistingsmethode kiezen. CH 004 BC 008 

het verloop van de gistpropagatie interpreteren. CH 004 BC 011 

een bestaand productieschema van een alcoholische drank interpreteren. CH 004 BC 016 

een laboverslag interpreteren. CH 004 BC 022 

smaken en eigenschappen onderscheiden. CH 004 BC 013 

smaken en eigenschappen proeven. CH 004 BC 014 

smaken en eigenschappen verklaren. CH 004 BC 015 

verzadigingsmethoden beschrijven. CH 004 BC 019 

de verschillende klaringsmethoden onderscheiden. CH 004 BC 020 

een bottellijn beschrijven. CH 004 BC 023 

de bewaarcondities van verschillende alcoholische dranken beschrijven. CH 004 BC 025 

de gepaste bewaarcondities voor verschillende alcoholische dranken cre-
eren. 

CH 004 BC 026 

de belangrijkste machines en/of –apparatuur voor de productie van alcoho-
lische dranken beschrijven. 

CH 004 BC 029 

de belangrijkste meet- en controleapparaten in het productieproces van een 
alcoholische drank beschrijven. 

CH 004 BC 031 

3.2 Module Hygiëne- en kwaliteitscontrole – M CH G027 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist de van toepassing zijnde hygiëne- en kwaliteitsregelgeving toepassen. 
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3.2.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.2.3 Studieduur 

40 Lt  

3.2.4 Basiscompetenties  

Module Hygiëne- en kwaliteitscontrole Code  

De cursist kan  

de HACCP-regeling implementeren. CH 004 BC 033 

de noodzakelijke hygiëne in de werkomgeving toepassen. CH 004 BC 034 

een hygiëneplan opstellen. CH 004 BC 035 

de wetgeving inzake etikettering implementeren. CH 004 BC 039 

het verschil tussen een beschermde oorsprongsbenaming, een bescherm-
de geografische aanduiding en een gegarandeerde traditionele specialiteit 
aangeven. 

CH 004 BC 043 

de richtlijnen om een beschermde oorsprongsbenaming, een beschermde 
geografische aanduiding en/of een gegarandeerde traditionele specialiteit 
aan te vragen, raadplegen. 

CH 004 BC 044 

3.3 Module Veiligheids- en milieuwetgeving - M CH G028 

3.3.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist de vigerende wetgeving inzake veiligheid en milieu implementeren.   

3.3.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.3.3 Studieduur 

20 Lt 

3.3.4 Basiscompetenties  

Module Veiligheids- en milieuwetgeving Code  

De cursist kan:  

de voedselveiligheidsreglementering in de werkomgeving implementeren. CH 004 BC 036 

de persoonlijke veiligheidsreglementering implementeren. CH 004 BC 037 

de milieuwetgeving implementeren. CH 004 BC 038 

3.4 Module Accijnswetgeving - M CH G029 

3.4.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist de vigerende wetgeving inzake accijnzen implementeren. 

3.4.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.4.3 Studieduur 

20 Lt 
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3.4.4 Basiscompetenties  

Module Accijnswetgeving Code  

De cursist kan:  

de accijnswetgeving raadplegen. CH 004 BC 040 

een accijnsaangifte uitvoeren. CH 004 BC 041 

de accijnsadministratie uitvoeren. CH 004 BC 042 

3.5 Module Labo fermentatie – stille wijnen – M CH 033  

3.5.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist zelfstandig een stille wijn maken. Hij leert ook aan de hand van een 
degustatie de receptuur aanpassen. 

3.5.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.5.3 Studieduur 

80 Lt 

3.5.4 Basiscompetenties  

Module Labo fermentatie – stille wijnen Code  

De cursist kan:  

de noodzakelijke grondstoffen kiezen. CH 004 BC 045 

de hoeveelheden van de nodige grondstoffen uitrekenen. CH 004 BC 046 

het productieproces voor een stille wijn opstellen. CH 004 BC 053 

productiemachines en/of –apparatuur instellen en bedienen. CH 004 BC 030 

meet- en controleapparaten gebruiken. CH 004 BC 032 

controletests of metingen uitvoeren. CH 004 BC 009 

controletests of metingen analyseren. CH 004 BC 010 

de voorbehandelingen voor de gistpropagatie uitvoeren. CH 004 BC 047 

het verloop van de gistpropagatie opvolgen. CH 004 BC 048 

het verloop van het fermentatieproces in het productieproces kaderen. CH 004 BC 005 

eenvoudige metingen op de gisting uitvoeren. CH 004 BC 049 

een laboverslag interpreteren. CH 004 BC 022 

na een analyse een productieschema desgevallend bijstellen. CH 004 BC 018 

smaken en eigenschappen onderscheiden. CH 004 BC 013 

smaken en eigenschappen proeven. CH 004 BC 014 

smaken en eigenschappen verklaren. CH 004 BC 015 

op basis van analyse, desgevallend ingrediënten en/of additieven toevoe-
gen. 

CH 004 BC 012 

een wijn klaren. CH 004 BC 051 

het botteltijdstip op basis van de gedane metingen bepalen. CH 004 BC 052 

bottelen. CH 004 BC 059 

een nieuw productieschema van een alcoholische drank opstellen. CH 004 BC 017 

zelfstandig het productieproces van een stille wijn uitvoeren. CH 004 BC 054 

het product finaliseren. CH 004 BC 021 

de bewaarcondities bewaken en zo nodig bijsturen. CH 004 BC 027 

afgewerkte producten voor bewaring en/of verkoop klaarmaken. CH 004 BC 028 

de bewaarcondities van verschillende wijnsoorten respecteren.  CH 004 BC 060 

de HACCP-regeling implementeren. CH 004 BC 033 

de noodzakelijke hygiëne in de werkomgeving toepassen. CH 004 BC 034 

de voedselveiligheidsreglementering in de werkomgeving implementeren. CH 004 BC 036 

de persoonlijke veiligheidsreglementering implementeren. CH 004 BC 037 
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3.6 Module Labo fermentatie – mousserende en versterkte wijnen – M CH 034 

3.6.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist een mousserende wijn en een versterkte wijn maken. Hij leert ook aan 
de hand van een degustatie de receptuur aanpassen. 

3.6.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over de deelcertificaten van de modules “Basiskennis grondstoffen en fermentatie-
processen” en “Labo fermentatie – stille wijnen” of voldoet aan één van de overige toelatingsvoor-
waarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vol-
wassenenonderwijs. 

3.6.3 Studieduur 

80 Lt 

3.6.4 Basiscompetenties  

Module Labo fermentatie – mousserende en versterkte wijnen Code  

De cursist kan:  

een laboverslag interpreteren. CH 004 BC 022 

de noodzakelijke grondstoffen kiezen. CH 004 BC 045 

de hoeveelheden van de nodige grondstoffen uitrekenen. CH 004 BC 046 

het productieproces voor een mousserende wijn opstellen. CH 004 BC 055 

het productieproces voor een versterkte wijn opstellen. CH 004 BC 056 

productiemachines en/of –apparatuur instellen en bedienen. CH 004 BC 030 

meet- en controleapparaten gebruiken. CH 004 BC 032 

controletests of metingen uitvoeren. CH 004 BC 009 

controletests of metingen analyseren. CH 004 BC 010 

de voorbehandelingen voor de gistpropagatie uitvoeren. CH 004 BC 047 

het verloop van het fermentatieproces in het productieproces kaderen. CH 004 BC 005 

het verloop van de gistpropagatie opvolgen. CH 004 BC 048 

eenvoudige metingen op de gisting uitvoeren. CH 004 BC 049 

na een analyse een productieschema desgevallend bijstellen. CH 004 BC 018 

het botteltijdstip op basis van de gedane metingen bepalen. CH 004 BC 052 

bottelen. CH 004 BC 059 

smaken en eigenschappen onderscheiden. CH 004 BC 013 

smaken en eigenschappen proeven. CH 004 BC 014 

smaken en eigenschappen verklaren. CH 004 BC 015 

verzadigingsmethoden toepassen. CH 004 BC 050 

op basis van analyse, desgevallend ingrediënten en/of additieven toevoe-
gen. 

CH 004 BC 012 

een wijn klaren. CH 004 BC 051 

een nieuw productieschema van een alcoholische drank opstellen. CH 004 BC 017 

zelfstandig het productieproces van een mousserende wijn uitvoeren. CH 004 BC 057 

zelfstandig het productieproces van een versterkte wijn uitvoeren. CH 004 BC 058 

het product finaliseren. CH 004 BC 021 

de bewaarcondities bewaken en zo nodig bijsturen. CH 004 BC 027 

afgewerkte producten voor bewaring en/of verkoop klaarmaken. CH 004 BC 028 

de bewaarcondities van verschillende wijnsoorten respecteren.  CH 004 BC 060 

de HACCP-regeling implementeren. CH 004 BC 033 

de noodzakelijke hygiëne in de werkomgeving toepassen. CH 004 BC 034 

de voedselveiligheidsreglementering in de werkomgeving implementeren. CH 004 BC 036 

de persoonlijke veiligheidsreglementering implementeren. CH 004 BC 037 

 


