Locatie-eisen examen Bedieningsassistent
(BAS):

Staat achter de
Nederlandse horeca

De examenruimte dient voldoende ruimte te bieden voor minimaal vier kandidaten om de mondelinge
toelichting van de examinator aan te horen en dient voldoende ruimte en faciliteiten te hebben om de
gasten te kunnen ontvangen en hen de bedienen.
De examenruimte beschikt over een bar met de mogelijkheden en materialen om enkele huishoudelijke
dranken serveer gereed te laten maken door minimaal vier kandidaten tegelijkertijd.
Verder een ‘afzettafel’ waarop de kandidaten hun plateau met consumpties kunnen afzetten ter
beoordeling door de examinatoren. Tot slot staat in de examenruimte een tafel en een stoel voor de
examinator.
Het theorie-onderdeel kan in dezelfde ruimte worden afgenomen als het praktijk-onderdeel. Indien het
examen voor meer dan vier kandidaten tegelijk wordt afgenomen, adviseert SVH een extra ruimte te
reserveren voor het theorie-onderdeel. Hierdoor kan de groep kandidaten worden opgedeeld en kan het
theorie-onderdeel voor de twee groepen parallel worden afgenomen.
Producten- en materialenlijst
In de producten- en materialenlijst is een overzicht gegeven van de producten en materialen die nodig zijn
voor het examen SVH Bedieningsassistent per kandidaat. Indien meerdere kandidaten het examen gaan
afnemen dient u de genoemde producten en materialen in de lijst te vermenigvuldigen met het aantal
kandidaten dat het examen gaat afnemen.
•

1x afruimplek (office);

•

1x afwasruimte;

•

2x bestek (mes, vork, lepel);

•

1x bloemetje;

•

2x borden;

•

1x flessenopener;

•

1x frisdrank assortiment;

•

1x frisdrankenkrat;

•

2x glazen;

•

1x kaarsje;

•

1x kapstok;

•

1x koekje voor bij de koffie;

•

1x koffie;

•

2x koffie/theelepeltjes;

•

1x koffiemelk;

•

1x koffiezetapparaat;

•

2x kop en schotel voor koffie en/of thee;

Locatie-eisen examen Bedieningsassistent (BAS), 2 september 2016

1

•

1x menage;

•

1x menukaart;

•

1x mogelijkheid om thee te maken;

•

1x poleerdoek;

•

1x serveerdoek;

•

1x serveerplateau;

•

1x schoonmaakmiddelen (afneemdoekje, spons, water en schoonmaakmiddel);

•

2x stoelen;

•

1x suiker (voor in de koffie);

•

1x tafel voor twee personen.
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Gasten
Tijdens het examen SVH Bedieningsassistent wordt gebruik gemaakt van ‘gasten’. Dit zijn personen die de
rol van gast gaan spelen en worden door de onderwijsinstelling verzorgd. Leerlingen van de
onderwijsinstelling mogen niet ingezet worden als gast tijdens het examen. Elke kandidaat krijgt precies
twee kandidaten toegewezen voor het examen.
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