
Studiegids StiBON internationaal Diplom Biersommelier (niveau 3)  
 
 
StiBON Bieropleidingen BV wil door middel van brouwerijonafhankelijke opleidingen 
de biercultuur in Nederland versterken. Hiertoe bieden we de mogelijkheid het 
internationaal erkende diploma Diplom Biersommelier te behalen. De kopstudie 
Internationaal Diplom Biersommelier wordt speciaal voor StiBON georganiseerd 
wordt door Axel Kiesbye GmbH in het Kiesbye BierKulturHaus in Obertrum, 
Oostenrijk. Deze kopstudie duurt twee dagen en wordt gegeven in het Engels.  
 
Voorwaarden om deel te mogen nemen aan de opleiding 
Om deel te kunnen nemen aan de kopstudie StiBON Internationaal Diplom 
Biersommelier (niveau 3) moet het diploma niveau 2 behaald zijn. 
De opleiding staat open voor personen van 18 jaar en ouder. 
 
Wat leert u? 
De kopstudie biedt een verdieping van het geleerde tijdens de StiBON opleidingen 
Bierambassadeur 1 en 2. De inhoud wordt verzorgd door Axel Kiesbye GmbH. 
Onderwerpen zijn Duitse en Oostenrijkse biertypen, hout en bier, glaswerk, 
bierverzorging en bier aan tafel. 
 
De opleiding duurt anderhalve dag met aansluitend examen. 
. 
Waar zijn de lessen? 
De opleiding wordt georganiseerd in Kiesbye’s BierKulturHaus in Obertrum, 
Oostenrijk. 
 
De deelnemer dient zelf voor reis en verblijf te zorgen.  
 
Wat is de studiebelasting? 
Met parate kennis van de stof van StiBON Bierambassadeur niveau 2 bedraagt de 
studiebelasting 20 uur 
 
Studiematerialen 
Tijdens de eerste les krijgt u het lesboek uitgereikt. Axel Kiesbye GmbH verzorgt ook 
de proefbieren tijdens de fysieke lessen. Lunches en diner zijn op beide lesdagen 
inbegrepen. Bij inschrijving is eenmalig een examen inbegrepen.  
 
StiBON Bieropleidingen BV biedt de deelnemers een digitale reisgids aan om de 
heen- en terugreis zo educatief mogelijk te laten verlopen. Deze reisgids wordt bij de 
bevestiging opgestuurd. 
 
Opleider 
De opleiding wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van Axel Kiesbye GmbH, 

Dorfplatz 1, A-5162 Obertrum bei Salzburg. Telefoon: +43(0)676/4777168 

 
De deelnemer sluit met Axel Kiesbye de leerovereenkomst. StiBON Bieropleidingen 
faciliteert het aanmeldproces zodat deelnemers eventueel samen kunnen reizen. 
 
Examen 



De opleiding leidt op tot het examen Diplom Biersommelier. Het examen wordt 
verzorgd door Axel Kiesbye GmbH. Het examen wordt direct aansluitend aan de 
opleiding in Obertrum georganiseerd.  
 
Verder leren? 
StiBON Bieropleidingen BV organiseert geregeld masterclasses en specialisaties. 
Deze worden bekend gemaakt op de website. 
 
 


