Locatie-eisen examen SVH Horecaportier

Staat achter de
Nederlandse horeca

De examens SVH Horecaportier zijn licentie-examens. Deze examens worden door SVH
afgenomen onder de licentie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Met dit ministerie zijn
afspraken gemaakt over de uitvoering van deze examens. Onderstaande locatie-eisen zijn
gebaseerd op die afspraken en de examenleider van SVH controleert de naleving van deze eisen
dan ook strikt.
Het examen Horecaportier bestaat uit twee delen: het theorie-examen en het praktijkexamen.
Beide examens worden op dezelfde dag afgenomen. De locatie dient dan ook geschikt te zijn
om beide examens af te nemen.

Algemene locatie-eisen

Wanneer er geëxamineerd wordt, is het belangrijk dat het rustig is in de omgeving waar de
examens gehouden worden: geen geluidsoverlast van telefoons, leveranciers die goederen
komen brengen, schoonmaakploegen of overige geluidshinder.
Daarnaast moet de locatie aan de volgende eisen voldoen:
 De locatie moet geschikt zijn om beide examens af te nemen op dezelfde dag;
 Er moet een ontvangstruimte/wachtruimte zijn voor alle examenkandidaten (maximaal
30), die niet in open verbinding staat met de theorie- en praktijkexamenruimtes;
 In de ruimtes waar examens worden afgenomen moet absolute stilte gewaarborgd
kunnen worden;
 Er moet voldoende licht zijn op de locatie en in elke ruimte, in de vorm van groot licht;
 Vanaf de gang is geen doorzicht naar de examenruimtes;
 De locatie dient schoon te zijn.

Locatie-eisen theorie-examen

De ruimte voor het theorie-examen moet aan de volgende eisen voldoen:
 Er is één ruimte die groot genoeg is om alle de kandidaten (maximaal 30) tegelijkertijd
schriftelijk te kunnen examineren;
 Er zijn voldoende tafels en stoelen, zodat elke kandidaat een eigen tafel en stoel heeft;
 De afstand tussen tafels van verschillende kandidaten is minimaal één meter aan de
voor-, achter-, en zijkant van elke tafel;
 Voor in de examenruimte moeten een tafel en twee stoelen staan voor de Plaatselijke
Examencommissie, zodat zij een goed overzicht heeft over de gehele examenruimte;
 De ruimte moet los staan van de ruimte waarin het praktijkexamen wordt afgenomen;
 Afhankelijk van het aantal kandidaten en de grootte van de ruimte kan, in overleg met
SVH, een geluidsinstallatie geplaatst zijn.

Locatie-eisen praktijkexamen

Er is één examenruimte waar het praktijkexamen plaatsvindt, die voldoet aan de onderstaande
eisen:
 De oppervlakte is minimaal 25 m2;
 De ruimte moet afgesloten zijn en van buitenaf mag er geen ‘inkijk’ in de examenruimte
zijn;
 De ruimte moet beschikken over twee deuren:
o Een toegangsdeur;
o Een deur die dienst kan doen als nooduitgang en tijdens het examen gebruikt
kan worden. Deze deur mag niet uitkomen op de wachtruimte of inleesruimte.
 Er staat een tafel en een stoel voor de examenleider;
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Er is een niet-werkende detectiepoort, met een hoge tafel en een bakje waarop de
Staat achter de
gast zijn spullen kwijt kan;
Nederlandse horeca
Er staan een stevige tafel en twee stoelen, die tijdens het examen gebruikt
worden en waar een persoon veilig op kan staan;
Er is een bistroset (tafel en twee stoelen) ‘voor op het terras’, wat makkelijk te
verplaatsen/ op te klappen is;
Er is een kledingrek, dat kan functioneren als garderobe;
Er is een deurbordje wat omgedraaid kan worden: aan de ene kant staat toilet, aan de
andere kant nooduitgang (dit kan een geplastificeerd A4 zijn met afbeeldingen erop).

Er zijn twee afgesloten inleesruimtes, die voldoen aan de onderstaande eisen:
 De oppervlakte van de ruimtes is elk minimaal 10m2;
 In beide ruimtes staan een tafel en een stoel waar de kandidaat zich kan voorbereiden
op het examen;
 De ruimtes liggen naast elkaar en niet verder dan 20 meter van de examenruimte.
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